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פרנו // „ו„ פרי„

פוף ב‚וˆ 
עם  צפוף  נהיה  שמאל  המרכז  בגוש 

כניסתו של השחקן החדש-ישן אהוד ברק 

למערכת הפוליטית.

שברק  ברור  די  זה  היה  האמת,  למעת 

יחזור למערכת הפוליטית, השאלה היחידה 

הייתה מתי זה יקרה. במשך התקופה האח־

רונה כולה, דאג ברק להציב את עצמו ראש 

תיעו־ נתניהו.  הממשלה  ראש  מול  בראש 

דים שונים שפרסם, כללו התקפות שכוונו 

כלפי ראש הממשלה והגדירו את פעולותיו 

בשלל כינויים האהובים כל-כך על השמאל 

הישראלי.

קו־ להביא  סיכוי  כל  אין  ברק  לאהוד 

להשת־ יוכל  הוא  אולי  הימין.  מגוש  לות 

לבן'  ל'כחול  ולאפשר  השמאל  גוש  על  לט 

זאת,  עם  מהימין.  חדשים  לקהלים  לפנות 

לגוש.  לנזק  רק  יביאו  מעשיו  הנראה,  ככל 

את ברק אפשר באמת לצייר כאיש שמאל, 

אשר מאחוריו קופה גדולה מאוד של שר־

צים, כך שהליכוד יוכל להמציא את עצמו 

מחדש עם אויב חדש-ישן שצפוי ללכד את 

הליכודניקים. 

פרנו // ‡ברהם ויסמן

  ה זו יפה נ„רפר
על  מספרת  קרח,  פר'  השבוע  פרשת 

ועל  רבינו,  משה  נגד  ועדתו  קרח  מחלוקת 

סופם המר. 

במילים  פירושו  את  מתחיל  רש"י 

תנחו־ רבי  במדרש  נדרשת  יפה  זו  "פרשה 

מא". 

מקשים, וכי רק פרשה זו יפה נדרשת? 

והרי כל ספרי הדרוש מלאים דרשות על כל 

פרשיות התורה?

מסבירים מפרשים רבים, כי אכן פרשה 

לצערנו  ודור.  דור  בכל  אקטואלית  הינה  זו 

לא  גם  הנראה,  וכפי  תמו,  לא  המחלוקות 

יסתיימו לעולם. כך שתמיד ניתן לדרוש על 

ענין המחלוקת.

שבת,  בכל  המתברכת  הברכה  כי  דומה 

 – יותר  עמוקה  משמעות  זו  בשבת  מקבל 

"שבת שלום"

// מספר 2 ברשימתו של ברק, „בר המערכ
יאיר גולן: ברק הוא מועמד 
לראשות הממשלה, לא גנץ

אחרי שהוצג אתמול כשני במפלגתו החדשה של ברק, הבהיר גולן: אנחנו 
מכוונים גבוה

מ‡: ח. פרנ˜ל
גולן,  יאיר  במיל'  אלוף 
ראש  ע''י  אתמול  שהוצג 
ברק  אהוד  לשעבר  הממשלה 
כמספר 2 ברשימתו, אמר אתמול 
צריכים  שאנחנו  מה  "כרגע  כי 
אחד,  בדבר  להתרכז  זה  לעשות 
עם  לשבת  לא  נתניהו,  את  לנצח 
נתניהו. אהוד אמר בקולו בצורה 
נת־ עם  יושב  לא  'אני  ברורה, 
ניהו'. לא נשב עם מישהו שהגישו 

גולן  הבהיר  אישום".  כתב  נגדו 
ברק  יעשה  מה  מלומר  נמנע  אך 
במידה ולא יוגש כתב אישום נגד 

נתניהו. 
מפלגת  את  עקץ  גולן 
לאפש־ כשהתייחס  לבן  כחול 
"זה  ואמר  איתם,  חיבור  של  רות 
נשים  אנחנו  הטבעי,  החיבור  לא 
בכל  ברורה  אג'נדה  השולחן  על 
כי  הבהיר  גולן  ותחום".  תחום 
"אין ספק שאהוד ברק הוא המו־
בני  ולא  הממשלה  לראשות  עמד 

גנץ. לפניי יש לוחם, אמנם בן 77, 
להגיד  אפשר  נמרץ.  מאוד  אבל 
רדום  אבל  דברים,  הרבה  עליו 
הוא לא. יש לי מדריך טוב לחיים 
את  לשבור  צריך  הפוליטיים". 
המשוואה שהשמאל שכח להיות 
וציוני  יהודי  שמאל  נהיה  יהודי. 
ולא  אנושית  יהדות  עם  מוביל 
"חייבים  גולן  הוסיף  משיחית", 
היפרדות  של  מדיניות  להוביל 
לשלבים  נכנס  לא  מהפלסטינים, 

בדרך לשם".
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''נייט איווט"

הליכוד יצא בקמפיין נגד ליברמן בקרב המגזר הרוסי
בקמפיין הליכוד טוענים, כי ליברמן לא עמד בהבטחותיו לציבור הרוסי וכל דיבוריו ריקים מתוכן

מ‡: ח. פרנ˜ל
לאחר שככל הנראה רעיון ביטול הבחירות ירד 
אגרסיבי  בקמפיין  לצאת  בליכוד  החליטו  הפרק,  מן 
ביתנו  ישראל  ראש  יושב  נגד  הרוסי,  לקהל  המיועד 
הרוסית  בשפה  שפורסם  בתשדיר  ליברמן.  אביגדור 
במילתו  עמד  לא  מעולם  ליברמן  כי  בליכוד  טוענים 

הרו־ לציבור  שהבטיח  לאחר  ואף  בוחריו  לציבור 
בעד.  הצביע  לא  השנים,  במהלך  הבטחות  מספר  סי 
של ליברמן  את הבטחתו  כך למשל מביאים לדוגמא 
שב־ חוק  רח"ל.  אזרחיים  לנישואין  חוק  להעביר 
ולאחר  להעבירו,  מההבטחה  התלהבו  הרוסי  מגזר 
חברי  כל  עם  יחד  ליברמן  הצביע  לממשלה  כניסתו 

הקואליציה נגד החוק.

חלק  הוא  הקמפיין 
מההחלטה בליכוד לנגוס בבסיס 
ליברמן  של  הבוחרים  גרעין 
מתוך רצון לגרום לכך שהוא לא 

יעבור את אחוז החסימה.

ארבע שריפות 
בצפון; אכסניה 

וישיבה פונו
אש ליד מוסד חינוכי בטבריה 

וביישוב מג'דל אל-כרום ◆ במקביל 
כובו שריפות סמוך לאכסניה ליד 
הכינרת ובשטח קוצני ליד פיקוד 
הצפון בצפת ◆ בחסדי שמים אין 

נפגעים

מ‡: מ. יו„
שריפות  מספר 
גדולות השתוללו אמש 
שתיים  הצפון.  באזור 
טבריה  באזור  מהן 
והשלישית  והכינרת, 
הצ־ לפיקוד  בסמוך 
שריפה  בצפת.  פון 
יותר  קטנים  בממדים 
מג'ד  ביישוב  פרצה 
אל-כרום. לא דווח על 

נפגעים.
רבי  לקבר  סמוך 
חייא מתחת לשיכון א' 
בטבריה פרצה שריפת 
קוצים. ארבעה צוותים 
האזורית  מהתחנה 
בעיר, בפיקוד של רב-
רשף אלי מור, פועלים 

במקום.
התפ־ השריפה 
לכיוון  במהירות  שטה 
וב־ תיכונית,  ישיבה 
הצ־ פעלו  כך  עקבות 
המו־ על  להגנה  וותים 
פינוי  תוך  החינוכי  סד 
שטח  מתוך  תלמידים 
נו־ בגזרה  הספר.  בית 
על  להגנה  נערכו  ספת 
וע־ עמל  האבות  בית 
האש  התפשטות  צירת 

באזור שיכון א'.

השריפה השנייה 
חורש  בשטח  פרצה 
ספיר  אתר  בין  טבעי 
לבין  הכינרת  בצפון 
דשא.  כרי  אכסניית 
התפשטות  בעקבות 
הלהבות הוחלט לפנות 
ארבעה  האכסניה.  את 
לה־ פעלו  כיבוי  צוותי 

שתלט על האש.
הש־ השריפה 
בשטח  פרצה  לישית 
העיר  בצפון  קוצני 
צפת, לא הרחק מבסיס 
ושכו־ הצפון  פיקוד 
בעקבות  איביקור.  נת 
השריפה  עזות  רוחות 

התפשטה במהירות.
צוותים  שישה 
והגולן  הגליל  מתחנות 
בסיוע  במקום  פעלו 
ליש־ קימת  קרן  אנשי 
ראל. על הכוחות פיקד 
אוחיון.  שמעון  רשף 
ארבעה  במקביל, 
מטייסת  כיבוי  מטוסי 
כן  גם  הוזעקו  "אלעד" 
פעלו  הצוותים  לסייע. 
להגנה על בסיס פיקוד 
צפון ומנסים ומנעו את 
לכיוון  התפשטותה 

ואדי ראש פינה.
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לאחר שככל הנראה רעיון ביטול הבחירות ירד 
אגרסיבי  בקמפיין  לצאת  בליכוד  החליטו  הפרק,  מן 
ביתנו  ישראל  ראש  יושב  נגד  הרוסי,  לקהל  המיועד 
הרוסית  בשפה  שפורסם  בתשדיר  ליברמן.  אביגדור 
במילתו  עמד  לא  מעולם  ליברמן  כי  בליכוד  טוענים 

הרו־ לציבור  שהבטיח  לאחר  ואף  בוחריו  לציבור 
בעד.  הצביע  לא  השנים,  במהלך  הבטחות  מספר  סי 
של ליברמן  את הבטחתו  כך למשל מביאים לדוגמא 
שב־ חוק  רח"ל.  אזרחיים  לנישואין  חוק  להעביר 
ולאחר  להעבירו,  מההבטחה  התלהבו  הרוסי  מגזר 
חברי  כל  עם  יחד  ליברמן  הצביע  לממשלה  כניסתו 

הקואליציה נגד החוק.

חלק  הוא  הקמפיין 
מההחלטה בליכוד לנגוס בבסיס 
ליברמן  של  הבוחרים  גרעין 
מתוך רצון לגרום לכך שהוא לא 

יעבור את אחוז החסימה.

ארבע שריפות 
בצפון; אכסניה 

וישיבה פונו
אש ליד מוסד חינוכי בטבריה 

וביישוב מג'דל אל-כרום ◆ במקביל 
כובו שריפות סמוך לאכסניה ליד 
הכינרת ובשטח קוצני ליד פיקוד 
הצפון בצפת ◆ בחסדי שמים אין 

נפגעים

מ‡: מ. יו„
שריפות  מספר 
גדולות השתוללו אמש 
שתיים  הצפון.  באזור 
טבריה  באזור  מהן 
והשלישית  והכינרת, 
הצ־ לפיקוד  בסמוך 
שריפה  בצפת.  פון 
יותר  קטנים  בממדים 
מג'ד  ביישוב  פרצה 
אל-כרום. לא דווח על 

נפגעים.
רבי  לקבר  סמוך 
חייא מתחת לשיכון א' 
בטבריה פרצה שריפת 
קוצים. ארבעה צוותים 
האזורית  מהתחנה 
בעיר, בפיקוד של רב-
רשף אלי מור, פועלים 

במקום.
התפ־ השריפה 
לכיוון  במהירות  שטה 
וב־ תיכונית,  ישיבה 
הצ־ פעלו  כך  עקבות 
המו־ על  להגנה  וותים 
פינוי  תוך  החינוכי  סד 
שטח  מתוך  תלמידים 
נו־ בגזרה  הספר.  בית 
על  להגנה  נערכו  ספת 
וע־ עמל  האבות  בית 
האש  התפשטות  צירת 

באזור שיכון א'.

השריפה השנייה 
חורש  בשטח  פרצה 
ספיר  אתר  בין  טבעי 
לבין  הכינרת  בצפון 
דשא.  כרי  אכסניית 
התפשטות  בעקבות 
הלהבות הוחלט לפנות 
ארבעה  האכסניה.  את 
לה־ פעלו  כיבוי  צוותי 

שתלט על האש.
הש־ השריפה 
בשטח  פרצה  לישית 
העיר  בצפון  קוצני 
צפת, לא הרחק מבסיס 
ושכו־ הצפון  פיקוד 
בעקבות  איביקור.  נת 
השריפה  עזות  רוחות 

התפשטה במהירות.
צוותים  שישה 
והגולן  הגליל  מתחנות 
בסיוע  במקום  פעלו 
ליש־ קימת  קרן  אנשי 
ראל. על הכוחות פיקד 
אוחיון.  שמעון  רשף 
ארבעה  במקביל, 
מטייסת  כיבוי  מטוסי 
כן  גם  הוזעקו  "אלעד" 
פעלו  הצוותים  לסייע. 
להגנה על בסיס פיקוד 
צפון ומנסים ומנעו את 
לכיוון  התפשטותה 

ואדי ראש פינה.

5

2,000
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בשם ה' נעשה ונצליח

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

אוטוטו...
 זה קורה!

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר 
הקלידן שייע ברים מבלגיה | בעלי מנגנים מובחרים

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

 סעודות שבת  
 עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

ן ק

 ילד הפלא
דודי לינקר

ד הפילד
די לדוד

להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

חמישי - ראשון | ח'-י"א תמוז 11-14.7
מתקני המלון פתוחים עד שעה לפני שבת ויפתחו בצאת השבת

 חבילת סופ"ש 
פרשת בלק

במחיר עונג שבת 
מדהים

5 יום שישי כ"ה סיון תשע"ט 28/06/2019

מבנה נייד נגנב 
מבסיס של השייטת 

המבנה השייך לחברת קבלן כלל בין השאר את תוכניות מערך האנרגיה 
והחשמל של הבסיס ◆ המחדל: הוא נגנב בחודש ינואר אך המשטרה הצבאית 

ומשטרת ישראל משליכות את האחריות לחקירת המקרה זו על זו

מ‡: מ. יו„ 
קבלן  חברת  של  נייד  מבנה 
נגנב מבסיס סגור של שייטת 13 
שום  אך  חודשים  כחמישה  לפני 
המ־ את  לחקור  מוכן  אינו  גורם 
בין  שכלל  במבנה  מדובר  קרה. 
השאר גם משרד ובעיקר תכניות 
של מערך האנרגיה והחשמל של 
שה־ טוענת  המשטרה  הבסיס. 
ואילו  מצ״ח  באחריות  חקירה 
המשטרה הצבאית מצדה, מטילה 
משט־ על  לחקירה  האחריות  את 

רת ישראל.
של  הבעלים  נוח,  עזרא 
ובעל  חשמל״  ״עבודות  חברת 
עבודות  ב-2018  ביצע  המבנה, 
משרד  באישור  בבסיס  חשמל 
העבודות  סיום  לאחר  הבטחון. 
תחזוקה  לשם  המבנה  הושאר 
הפ־ שהסתיים  לאחר  בבסיס. 

לשלוח  החברה  ביקשה  רויקט 
ואז  המבנה  את  להוציא  מנוף 
התברר שהמשרד נעלם. ״קיבלנו 
שהמב־ הבסיס  מרס"ר  הודעה 
עזרא  אומר  שם",  נמצא  לא  נה 
אמרו  בצה"ל  כי  מספר  הוא  נוח. 
שברשותו  שהחברה  שייתכן  לו 
שמי־ "ייתכן  המבנה.  את  לקחה 
יוד־ לא  אנחנו  אותו,  לקח  שהו 

עים״.
מרס"ר  ביקש  החברה  בעל 
הבסיס לבדוק את המצלמות במ־
הוא  הש.ג.  רישומי  את  או  תחם 
להגיש  וביקש  למשטרה  פנה  גם 
אך  כרמל,  חוף  במשטרת  תלונה 
למצ"ח.  התיק  את  העבירו  שם 
בטלפון  שתחקרו  אמרו  במצ"ח 
את רס"ר הבסיס, ושאין מה לע־
התיק  את  העבירו  ובהמשך  שות 
לנוח  אמרו  שם  טירה.  למשטרת 
אזרחית  בתלונה  מדובר  כי  עזרא 

לבצע  צריכה  החקירה  ושאת 
מצ"ח.

מדובר  עזרא  נוח  לדברי 
להיות  יכול  ״איך  בחלמאות: 
שלם  מבנה  נגנב  צבאי  שמבסיס 
כולל ריהוט וציוד ולאף אחד לא 
לא  גוף  שאף  קורה  איך  אכפת? 
מבנה  הגניבה?  את  לחקור  מוכן 
ללא  להוציא  יכולים  לא  כזה 
רישומים  שאין  ייתכן  איך  מנוף. 
צילומים  או  ויציאה  כניסה  על 
שהבסיס  האבטחה  מצלמות  של 
מרושת בו מכל כיוון? יש תיעוד 

של כל תזוזה בבסיס".
שלמשטרה  מלין  עזרא 
כל  את  יש  הצבאית  ולמשטרה 
"ככה  לחקור.  והסמכויות  הכלים 
להעלים  אפשר  כזאת  בקלות 
ולאיש  צבאי  בסיס  מתוך  מבנה 
אף  מטריד  לא  זה  אכפת?  לא 

אחד".

נעצרו תושבי מזרח י-ם שרכשו 
כלי נשק ברשת 

שני אחים ערבים ממזרח ירושלים נעצרו ◆ זאת לאחר שהזמינו אקדח 
ותחמושת באמצעות רשת 'דארק-נט', בניגוד לחוק

מ‡: מ. יו„
פעילות סמויה של משטרת 
ישראל הביאה למעצרם של שני 
ירושלים,  ממזרח  ערבים  אחים 
לר־ נט'  ה'דארק  ברשת  שפעלו 
כישת כלי נשק מחו"ל. נגד אחד 
תובע  הצהרת  הוגשה  החשודים 
בית  למעצר  שוחררו  והשניים 

בתנאים מגבילים.
בנושא  המשטרה  חקירת 
והתנהלה  סמוי  באופן  נפתחה 
איסור  צו  תחת  האחרון  בחודש 

החשד  פי  שעל  לאחר  פרסום, 
הח־ אחד  של  פנייה  התבצעה 
ה'דארק  רשת  באמצעות  שודים 
ושילוחו  אקדח  לרכישת  נט', 

לישראל.
החקי־ של  התקדמותה  עם 
רה הסמויה, פעלו חוקרי הסייבר 
אמצעים  במגוון  המשטרה  של 
לאיסוף  מתקדמים  טכנולוגיים 
המרכזי,  החשוד  נגד  ראיות 
עבו־ 'גלוק',  מסוג  אקדח  שרכש 
רו שילם במטבע וירטואלי סכום 

שווה ערך לכ –1400 דולרים.
המשט־ בחקירת  עלה  עוד 
רה, כי החשוד אף בדק אופציות 
ביקש  באמצעותן  שונות,  שילוח 
לשלוח את האקדח על מנת שלא 

ייתפס על ידי רשויות החוק.
החשוד ואחיו נחקרו בחשד 
החזקת  רשות,  בלי  נשק  ליבוא 
נשק וקשירת קשר לביצוע פשע. 
לאחר שהוגשה הצרת תובע בנו־
בתנאים  השניים  שוחררו  שא, 

מגבילים.

כ"ק האדמו"ר הגה"צ מהרא"ץ בריסק 
זצוק"ל - 60 שנה להסתלקותו

השבת פרשת קרח תתקיים התוועדות רבתי לרגל  60 שנה להסתלקותו לשמי רום של כ"ק 
האדמו"ר הגה"צ מהרא"ץ בריסק זצוק"ל ריש מתיבתא  ואבדק"ק  טשעקא-אראד נתניה

מ‡: מ. מון
להסת־ שנה   60 במלאות 
הגה"צ  של  רום  לשמי  לקותו 
ריש  זצ"ל  בריסק  מהרא"צ 
טשעקא־ ואבדק"ק  מתיבתא  
בשבת  תתקיים  נתניה,  אראד 
התוועדות  שבת  הקרובה 
בנתניה,  טשעקא  בביהמ"ד 
ע"י  שנבנה  המפואר  ביהכנ"ס 
בריסק  המהר"י  הגה"צ  בנו 
זצוק"ל שבמשך שנים ארוכות 
המשיך מסורת אבותיו בהפצת 

יהדות וחיזוק גדרי הקדושה.

ישתתפו  השבת  במהלך 
מת־ תלמידיו,  משפחתו,  בני 
זכרו  ומוקירי  ביהמ"ד  פללי 
לשמוע  שזכו  נתניה  תושבי 
עשרות  במשך  מפיו  שיעורים 

בשנים בארץ ובחו"ל.
השבת  וסעודות  תפילות 
יתקיימו בחדוותא של ממשיך 
ורב  טאשנאד  אב"ד  דרכו, 
ביהמ"ד טשעקא הגה"צ אליהו 
יצחק בריסק שליט"א, בנו של 
המהר"י בריסק זצ"ל ונכדו של 
בעל ההילולא מהרא"צ בריסק 

זצ"ל. 

ייערכו  השבת  במהלך 
תפילות וסעודת בצוותא, יחד 
תפי־ לאחר  רבא  קידושא  עם 
לאחמ"כ  כאשר  שחרית,  לת 
שליט"א  בריסק  הגרא"י  ישא 
את המשא המרכזי בדברי תו־
בהש־ ההילולא,  בעל  של  רתו 
תתפות אחיו הרבנים שליט"א, 

נכדיו של בעל ההילולא.
בסיון  כ"ח  שני  ביום 
תתקיים העלייה לציון, באוהל 
בהשתתפות  בנתניה,  קודשו 
וקהל  תלמידיו  המשפחה,  בני 

רב.

אזרח סורי חדר לישראל בגזרת 
החרמון מבלי שהתגלה 

הוא נעצר רק לאחר כמה קילומטרים סמוך למסלולי גלישת הסקי של האתר ◆ 
הוא לא היה חמוש, וכוונתו טרם התבררה

מ‡: מ. יו„
שלי־ ביום  התרחש  מחדל 
בגולן,  סוריה  בגבול  האחרון  שי 
לישראל  חדר  סורי  כשאזרח 
שהתגלה.  מבלי  החרמון,  בגזרת 
המסתנן נעצר רק לאחר כמה קי־
סמוך  השטח,  בעומק  לומטרים, 
אתר  של  הסקי  גלישת  למסלולי 
היה  לא  הסורי  האזרח  החרמון. 
ברורה.  היתה  לא  וכוונתו  חמוש, 
הבי־ כוחות  לחקירת  הועבר  הוא 

טחון.
בתגו־ נמסר  צה"ל  מדובר 
בה: "במהלך הלילה לוחמי צה"ל 
את  שחצה  חשוד  ועצרו  זיהו 
ישראל.  לשטח  סוריה  עם  הגבול 
כוחות  לחקירת  הועבר  החשוד 

הביטחון".

להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו 'דירה ברגע' או 'איחוד הצלה'

 1,600,000

או חייגו עכשיו:

*5935
ca.1221.org.il
9401401@gmail.com

בחסות:

ההגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע'  

להצטרפות 
לחץ כאן!
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מבנה נייד נגנב 
מבסיס של השייטת 

המבנה השייך לחברת קבלן כלל בין השאר את תוכניות מערך האנרגיה 
והחשמל של הבסיס ◆ המחדל: הוא נגנב בחודש ינואר אך המשטרה הצבאית 

ומשטרת ישראל משליכות את האחריות לחקירת המקרה זו על זו

מ‡: מ. יו„ 
קבלן  חברת  של  נייד  מבנה 
נגנב מבסיס סגור של שייטת 13 
שום  אך  חודשים  כחמישה  לפני 
המ־ את  לחקור  מוכן  אינו  גורם 
בין  שכלל  במבנה  מדובר  קרה. 
השאר גם משרד ובעיקר תכניות 
של מערך האנרגיה והחשמל של 
שה־ טוענת  המשטרה  הבסיס. 
ואילו  מצ״ח  באחריות  חקירה 
המשטרה הצבאית מצדה, מטילה 
משט־ על  לחקירה  האחריות  את 

רת ישראל.
של  הבעלים  נוח,  עזרא 
ובעל  חשמל״  ״עבודות  חברת 
עבודות  ב-2018  ביצע  המבנה, 
משרד  באישור  בבסיס  חשמל 
העבודות  סיום  לאחר  הבטחון. 
תחזוקה  לשם  המבנה  הושאר 
הפ־ שהסתיים  לאחר  בבסיס. 

לשלוח  החברה  ביקשה  רויקט 
ואז  המבנה  את  להוציא  מנוף 
התברר שהמשרד נעלם. ״קיבלנו 
שהמב־ הבסיס  מרס"ר  הודעה 
עזרא  אומר  שם",  נמצא  לא  נה 
אמרו  בצה"ל  כי  מספר  הוא  נוח. 
שברשותו  שהחברה  שייתכן  לו 
שמי־ "ייתכן  המבנה.  את  לקחה 
יוד־ לא  אנחנו  אותו,  לקח  שהו 

עים״.
מרס"ר  ביקש  החברה  בעל 
הבסיס לבדוק את המצלמות במ־
הוא  הש.ג.  רישומי  את  או  תחם 
להגיש  וביקש  למשטרה  פנה  גם 
אך  כרמל,  חוף  במשטרת  תלונה 
למצ"ח.  התיק  את  העבירו  שם 
בטלפון  שתחקרו  אמרו  במצ"ח 
את רס"ר הבסיס, ושאין מה לע־
התיק  את  העבירו  ובהמשך  שות 
לנוח  אמרו  שם  טירה.  למשטרת 
אזרחית  בתלונה  מדובר  כי  עזרא 

לבצע  צריכה  החקירה  ושאת 
מצ"ח.

מדובר  עזרא  נוח  לדברי 
להיות  יכול  ״איך  בחלמאות: 
שלם  מבנה  נגנב  צבאי  שמבסיס 
כולל ריהוט וציוד ולאף אחד לא 
לא  גוף  שאף  קורה  איך  אכפת? 
מבנה  הגניבה?  את  לחקור  מוכן 
ללא  להוציא  יכולים  לא  כזה 
רישומים  שאין  ייתכן  איך  מנוף. 
צילומים  או  ויציאה  כניסה  על 
שהבסיס  האבטחה  מצלמות  של 
מרושת בו מכל כיוון? יש תיעוד 

של כל תזוזה בבסיס".
שלמשטרה  מלין  עזרא 
כל  את  יש  הצבאית  ולמשטרה 
"ככה  לחקור.  והסמכויות  הכלים 
להעלים  אפשר  כזאת  בקלות 
ולאיש  צבאי  בסיס  מתוך  מבנה 
אף  מטריד  לא  זה  אכפת?  לא 

אחד".

נעצרו תושבי מזרח י-ם שרכשו 
כלי נשק ברשת 

שני אחים ערבים ממזרח ירושלים נעצרו ◆ זאת לאחר שהזמינו אקדח 
ותחמושת באמצעות רשת 'דארק-נט', בניגוד לחוק

מ‡: מ. יו„
פעילות סמויה של משטרת 
ישראל הביאה למעצרם של שני 
ירושלים,  ממזרח  ערבים  אחים 
לר־ נט'  ה'דארק  ברשת  שפעלו 
כישת כלי נשק מחו"ל. נגד אחד 
תובע  הצהרת  הוגשה  החשודים 
בית  למעצר  שוחררו  והשניים 

בתנאים מגבילים.
בנושא  המשטרה  חקירת 
והתנהלה  סמוי  באופן  נפתחה 
איסור  צו  תחת  האחרון  בחודש 

החשד  פי  שעל  לאחר  פרסום, 
הח־ אחד  של  פנייה  התבצעה 
ה'דארק  רשת  באמצעות  שודים 
ושילוחו  אקדח  לרכישת  נט', 

לישראל.
החקי־ של  התקדמותה  עם 
רה הסמויה, פעלו חוקרי הסייבר 
אמצעים  במגוון  המשטרה  של 
לאיסוף  מתקדמים  טכנולוגיים 
המרכזי,  החשוד  נגד  ראיות 
עבו־ 'גלוק',  מסוג  אקדח  שרכש 
רו שילם במטבע וירטואלי סכום 

שווה ערך לכ –1400 דולרים.
המשט־ בחקירת  עלה  עוד 
רה, כי החשוד אף בדק אופציות 
ביקש  באמצעותן  שונות,  שילוח 
לשלוח את האקדח על מנת שלא 

ייתפס על ידי רשויות החוק.
החשוד ואחיו נחקרו בחשד 
החזקת  רשות,  בלי  נשק  ליבוא 
נשק וקשירת קשר לביצוע פשע. 
לאחר שהוגשה הצרת תובע בנו־
בתנאים  השניים  שוחררו  שא, 

מגבילים.

כ"ק האדמו"ר הגה"צ מהרא"ץ בריסק 
זצוק"ל - 60 שנה להסתלקותו

השבת פרשת קרח תתקיים התוועדות רבתי לרגל  60 שנה להסתלקותו לשמי רום של כ"ק 
האדמו"ר הגה"צ מהרא"ץ בריסק זצוק"ל ריש מתיבתא  ואבדק"ק  טשעקא-אראד נתניה

מ‡: מ. מון
להסת־ שנה   60 במלאות 
הגה"צ  של  רום  לשמי  לקותו 
ריש  זצ"ל  בריסק  מהרא"צ 
טשעקא־ ואבדק"ק  מתיבתא  
בשבת  תתקיים  נתניה,  אראד 
התוועדות  שבת  הקרובה 
בנתניה,  טשעקא  בביהמ"ד 
ע"י  שנבנה  המפואר  ביהכנ"ס 
בריסק  המהר"י  הגה"צ  בנו 
זצוק"ל שבמשך שנים ארוכות 
המשיך מסורת אבותיו בהפצת 

יהדות וחיזוק גדרי הקדושה.

ישתתפו  השבת  במהלך 
מת־ תלמידיו,  משפחתו,  בני 
זכרו  ומוקירי  ביהמ"ד  פללי 
לשמוע  שזכו  נתניה  תושבי 
עשרות  במשך  מפיו  שיעורים 

בשנים בארץ ובחו"ל.
השבת  וסעודות  תפילות 
יתקיימו בחדוותא של ממשיך 
ורב  טאשנאד  אב"ד  דרכו, 
ביהמ"ד טשעקא הגה"צ אליהו 
יצחק בריסק שליט"א, בנו של 
המהר"י בריסק זצ"ל ונכדו של 
בעל ההילולא מהרא"צ בריסק 

זצ"ל. 

ייערכו  השבת  במהלך 
תפילות וסעודת בצוותא, יחד 
תפי־ לאחר  רבא  קידושא  עם 
לאחמ"כ  כאשר  שחרית,  לת 
שליט"א  בריסק  הגרא"י  ישא 
את המשא המרכזי בדברי תו־
בהש־ ההילולא,  בעל  של  רתו 
תתפות אחיו הרבנים שליט"א, 

נכדיו של בעל ההילולא.
בסיון  כ"ח  שני  ביום 
תתקיים העלייה לציון, באוהל 
בהשתתפות  בנתניה,  קודשו 
וקהל  תלמידיו  המשפחה,  בני 

רב.

אזרח סורי חדר לישראל בגזרת 
החרמון מבלי שהתגלה 

הוא נעצר רק לאחר כמה קילומטרים סמוך למסלולי גלישת הסקי של האתר ◆ 
הוא לא היה חמוש, וכוונתו טרם התבררה

מ‡: מ. יו„
שלי־ ביום  התרחש  מחדל 
בגולן,  סוריה  בגבול  האחרון  שי 
לישראל  חדר  סורי  כשאזרח 
שהתגלה.  מבלי  החרמון,  בגזרת 
המסתנן נעצר רק לאחר כמה קי־
סמוך  השטח,  בעומק  לומטרים, 
אתר  של  הסקי  גלישת  למסלולי 
היה  לא  הסורי  האזרח  החרמון. 
ברורה.  היתה  לא  וכוונתו  חמוש, 
הבי־ כוחות  לחקירת  הועבר  הוא 

טחון.
בתגו־ נמסר  צה"ל  מדובר 
בה: "במהלך הלילה לוחמי צה"ל 
את  שחצה  חשוד  ועצרו  זיהו 
ישראל.  לשטח  סוריה  עם  הגבול 
כוחות  לחקירת  הועבר  החשוד 

הביטחון".

להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו 'דירה ברגע' או 'איחוד הצלה'

 1,600,000

או חייגו עכשיו:

*5935
ca.1221.org.il
9401401@gmail.com

בחסות:

ההגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע'  

להצטרפות 
לחץ כאן!

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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4 חיילים נפצעו מפיצוץ אמצעי חבלה 
שני קציני צה״ל ושני חיילים נפצעו קל מפיצוץ של אמצעי חבלה במהלך תרגיל בבסיס צבאי בדרום הארץ ◆ שניים מהפצועים פונו לבית החולים

מ‡: מ. יו„ 
שני קציני צה״ל ושני חיילים נפצעו באורח קל מפיצוץ של אמצעי 
חבלה כתוצאה מתפעול מקצועי לקוי. תקרית הבטיחות החמורה אירעה 
במהלך תרגיל בבסיס צבאי בדרום הארץ. שניים מהפצועים פונו לקבלת 

טיפול רפואי בבית החולים.
לאחר האירוע, התקבלה על ידי קצין הנדסה קרבית ראשי, הנחיה 
לסיום  עד  הנדסה,  חיל  באימוני  חי״ר״  ״צפע  באמצעי  להשתמש  שלא 

התחקיר והצגת ממצאיו.
שלישי  ביום  שהתרחש  תרגיל  "במהלך  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
בבסיס בדרום הארץ נפצעו שני קציני צה״ל ושני לוחמים נוספים באורח 
לקוי.  מקצועי  מתפעול  כתוצאה  וזאת  חבלה  אמצעי  של  מפיצוץ  קל 

שניים מהפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים".
הנ־ שורת  על  ראשי  קרבית  הנדסה  קצין  הורה  האירוע  "בעקבות 
חיות מקצועיות שיחולו מיידית. במקביל ממשיך להתנהל תחקיר מבצעי 

על האירוע", אמרו בדובר צה"ל.
 

הרמטכ"ל: "האויב השתנה – הוא 
הפך מחוליות טרור לצבא מאורגן"

מ‡: מ. יו„

כוכבי  אביב  הרמטכ"ל 

קורס  סיום  בטקס  אתמול  אמר 

טיס כי "האויב השתנה ברצועת 

חיזבא־  - במיוחד  ולבנון  עזה 

לצבא  טרור  מארגון  הפך  ללה 

בטילים  מחזיק  הוא  מאורגן. 

ורקטות שביום מלחמה אמורים 

במדינת  נרחב  בהיקף  לפגוע 

ישראל". ראש הממשלה בנימין 

נתניהו הוסיף: "זהו שבוע חשוב 

לביטחון ישראל - ידע מי שרו־

צה לתקוף אותנו שאנחנו נעביר 

בו  ונכה  לשטחו  המלחמה  את 

מכות נמרצות. השליטה ממערב 

לירדן תמיד תהיה בידנו, לעולם 

לגורם  השליטה  את  נמסור  לא 

זר".

הני־ ככל  עושים  "אנו 

באזרחים  מפגיעה  להימנע  תן 

ואויב עושה ככל שניתן לפגוע. 

אותנו  מאלצת  האויב  השתנות 

ומו־ לגיטימי  עצמנו.  להתאים 

בעוצ־ האויב  את  לתקוף  סרי 

פצצה  כוכבי. "כל  המשיך  מה", 

רקטות  משגרי  על  שמשוגרת 

חיי  על  מגינה  לבנון  בדרום  או 

המ־ פצצה  כל  ישראל.  אזרחי 

רקטות  סוללת  לעבר  שוגרת 

כל  נזק.  מונעת  ערים  במרכז 

על  מגן  במטרה  הפוגע  טייס 

העם ומשפחתו שלו. האויב לא 

יהיה חסין מפגיעות אלה".

בחסות:

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 

רס
פ

נה
ש

מ
ים

חי

 1,600,000

9401401@gmail.com
ca.1221.org.il

כביש דמים:   

משאית ענק התהפכה על כביש 90 
"רק בנס לא היו הרוגים - מפקירים את תושבי הערבה", אמר קב"ט המועצה 

האזורית 

מ‡: יר‡ל לבי‡
הע־ אזורית  במועצה 
על  מדווחים  התיכונה  רבה 
כביש  על  נוספת  דרכים  תאונת 
דאבל-טריילר  משאית   :90
שהובילה חומרי בניין, התהפכה 
לכניסה  צפונית  מטרים  כ-500 
למושב פארן. הנהג פונה בהכרה 
הכביש  רפואי.  טיפול  לקבלת 

נחסם למחצה לכיוון דרום.
רק  התרחש  זה  אירוע 
משאית  התהפכות  לאחר  שעה 
שליטה  שאיבדה  לבקר,  משא 
ואשר  הערבה  לצומת  בסמוך 
ראשי הבקר שהיו עליה התפזרו 
משתמשי  את  וסיכנו  עבר  לכל 
קל  נפצע  הנהג  כאן  גם  הכביש. 

ופונה לקבלת טיפול רפואי.
האזורית  המועצה  ראש 
בלום  אייל  התיכונה  הערבה 
אמר: "כביש 90 הינו פצצה מת־
הדרך,  משתמשי  עבור  קתקת 
ההחל־ במקבלי  מפצירים  ואנו 
ול־ כביש 90  את  להרחיב  טות, 

מיותרת.  הדמים  שפיכות  מנוע 
שנראה  עד  למחות  נפסיק  לא 

שינויים מהותיים בשטח."
המוע־ קב"ט  אילון,  נדב 
התיכונה:  הערבה  האזורית  צה 
 2 ב  הרוגים  היום  אין  בנס  "רק 
בהפרש  שהתרחשו  התאונות. 

הענק  משאיות  שתי  שעה.  של 
ובמזל  והתהפכו,  שליטה  איבדו 
לא ריסקו את המכוניות שחלפו 
לידן. עומס התחבורה שנוצר על 
כביש זה אינו ריאלי וחובה לע־
שות משהו מיידי ובהקדם, טרם 

יאבדו עוד חיים". תפילה במנין בבית הכנסת 
העתיק בבירת בחריין 

בתפילה השתתפו שליח הבית הלבן ג'ייסון גרינבלט ופקידי ממשל יהודים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בית הכנסת העתיק בבירת 
תפילה  השבוע  קיים  בחריין 
שמת־ הכינוס  בעקבות  במניין. 
קיים בממלכה, הגיעו לשם כמה 
פקידי ממשל, אנשי עסקים ור־

בנים יהודים.
השני  היום  פתיחת  עם 
משתתפי  בחריין,  וועידת  של 
הוועידה היהודיים התכנסו לת־
בבירת  מיוחדת  שחרית  פילת 

הנסיכות האיסלאמית.
נמנה  המשתתפים  בין 
גרי־ ג'ייסון  הלבן  הבית  שליח 

בשירת  לקהל  שהצטרף  נבלט, 
"עם ישראל חי".

נשיא  שנייר,  מארק  הרב 
ויועץ  אתנית  להבנה  הקרן 
בן  חמד  בחריין  למלך  מיוחד 
עם  שוחח  ח'ליפה,  אל  עיסא 
ערוץ 7 מהסדנה הכלכלית שמ־

קיימת ארה"ב.
ממש  שזה  חושב  "אני 
בחריין  שמלך  היסטורי  אירוע 
שנייר.  אומר  כזה",  כנס  יארח 
יש־ עם  לקשר  מחוייב  "המלך 
הפלס־ הבעיה  ולפתרון  ראל 
בהזדמנות  כאן  מדובר  טינית. 

היסטורית של ממש", אמר הרב 
שנייר.

מתפלל  "אני  הוסיף,  הוא 
שייווצר  שהמומנטום  ומקווה 
הש־ תהליך  את  יניע  הזה  בכנס 
לום קדימה, אל עתיד עם אפש־

רויות חדשות וטובות".
"אנחנו חיים בימים יוצאי 
מתרחשת  הזאת  הוועידה  דופן. 
בתהליך  ראשון  כצעד  עכשיו, 
בין  קיימא  בר  פתרון  לקראת 
בסכ־ והפלסטינים  הישראלים 
סוך במזרח התיכון", סיכם הרב 

שנייר.
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בשל תאונות קטלניות:

 קבלן הושעה ממכרזים ממשלתיים
פרסום ראשון: חברת הבנייה מחאמיד תאופיק הושעתה ◆ זאת לאחר שהוצאו נגדה שני צווי בטיחות ובעקבות מספר תאונות קטלניות שאירעו באתרי בנייה שלה וגבו חיי אדם

מ‡: מ. יו„
השעה  חזקיהו,  רוני  האוצר,  במשרד  הכללי  החשב 
המוכ־ הקבלנים  מרשימת  תאופיק  מחאמיד  הקבלן  את 
לראשונה  אתמול  פורסם  כך  ממשלתיים.  למכרזים  רים 
ב"כאן חדשות". ההשעייה באה בעקבות שני צווי בטיחות 

והתאונות הקטלניות שאירעו באתרים של החברה.

טביח,  אבו  רדואן  קשה  באורח  נפצע  כחודש  לפני 
בן 24 מיטא, באתר בנייה של החברה בקריית גת. הוא מת 
באותו  אירעה  וחצי  כשנה  לפני  ימים.  כמה  לפני  מפצעיו 
 2016 במאי  גם  נוספת.  קשה  תאונה  אירעה  בנייה  אתר 

נהרג באתר בנייה של החברה מג'די סאלם.
פב־ בחודש  שנכנסה  הכללי  החשב  הוראות  על-פי 
רואר קבלן שניתנו לו שני צווי סגירה, יוצא מרשימת הק־

בלנים המוכרים. מתחילת השנה נהרגו 24 פועלים באתרי 
בנייה. רק לפני עשרה ימים שלושה פועלים נהרגו באתרי 

בנייה בתוך יממה.
וייצוג  ייעוץ  המספקת  לעובד",  עמותת "קו  מטעם 
מב־ "אנו  נמסר:  וישראלים  פלסטינים  לפועלים  משפטי 
הקבלנים  מרשימת  קבלן  מושעה  שלראשונה  על  רכים 
בשל  ציבוריות,  בנייה  עבודות  לבצע  המורשים  רקורד בטיחות עגום שצבר".המוכרים 

טרור הבלונים משתולל:

 25 שריפות 
בעוטף עזה

עשרות דליקות נגרמו כתוצאה 
מבלוני תבערה ששיגרו ארגוני 
הטרור ברצועת עזה ◆ לא היו 
נפגעים אך נזק נגרם לתשתית 
חקלאית וגרמו לבהלה בקרב 

התושבים ◆ "האש נכנסה לתוך 
הקיבוץ"

מ‡: מ. יו„ 
25 דליקות פרצו 
עוטף  ברחבי  אתמול 
משי־ כתוצאה  עזה 
על  תבערה  בלוני  גור 
מרצועת  מחבלים  ידי 
האירועים  בשלל  עזה. 
לא היו נפגעים אך נזק 
חק־ לתשתית  נגרם 

לאית.
פרצו  דליקות 
בארי  לקיבוץ  סמוך 
נתיב  אשכול,  בחבל 
נו־ וביישובים  העשרה 
מיישובי  באחד  ספים. 
חבל אשכו לנחת  בלון 
לבית  בכניסה  תבערה 
נגרמה  לא  אך  מגורים 

שריפה.
נוספת  שריפה 
בלון  מנחיתת  כתוצאה 

בתוך  שנחת  תבערה 
השוכן  מפלסים  קיבוץ 
לא  עזה.  לגבול  בסמוך 
באירוע  נפגעים  היו 
לשדות  נגרם  נזק  אך 

היישוב.
חבר הכנסת אלון 
שוסטר ממפלגת כחול 
הקיבוץ,  תושב  לבן, 
האירוע  את  לנצל  בחר 
את  לתקוף  בשביל 
ואמר  הממשלה  ראש 
רושם  "עושה  כי: 
ממש  זה  שלנתניהו 
שיישרף  אכפת.  לא 
שהוא  העיקר  העולם, 
העי־ ממשפט.  יינצל 
תח־ שממשלתו  קר 
מאוד,  רע  מעמד.  זיק 

כואב".

להצטרפות 
לחץ כאן!

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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בשל תאונות קטלניות:

 קבלן הושעה ממכרזים ממשלתיים
פרסום ראשון: חברת הבנייה מחאמיד תאופיק הושעתה ◆ זאת לאחר שהוצאו נגדה שני צווי בטיחות ובעקבות מספר תאונות קטלניות שאירעו באתרי בנייה שלה וגבו חיי אדם

מ‡: מ. יו„
השעה  חזקיהו,  רוני  האוצר,  במשרד  הכללי  החשב 
המוכ־ הקבלנים  מרשימת  תאופיק  מחאמיד  הקבלן  את 
לראשונה  אתמול  פורסם  כך  ממשלתיים.  למכרזים  רים 
ב"כאן חדשות". ההשעייה באה בעקבות שני צווי בטיחות 

והתאונות הקטלניות שאירעו באתרים של החברה.

טביח,  אבו  רדואן  קשה  באורח  נפצע  כחודש  לפני 
בן 24 מיטא, באתר בנייה של החברה בקריית גת. הוא מת 
באותו  אירעה  וחצי  כשנה  לפני  ימים.  כמה  לפני  מפצעיו 
 2016 במאי  גם  נוספת.  קשה  תאונה  אירעה  בנייה  אתר 

נהרג באתר בנייה של החברה מג'די סאלם.
פב־ בחודש  שנכנסה  הכללי  החשב  הוראות  על-פי 
רואר קבלן שניתנו לו שני צווי סגירה, יוצא מרשימת הק־

בלנים המוכרים. מתחילת השנה נהרגו 24 פועלים באתרי 
בנייה. רק לפני עשרה ימים שלושה פועלים נהרגו באתרי 

בנייה בתוך יממה.
וייצוג  ייעוץ  המספקת  לעובד",  עמותת "קו  מטעם 
מב־ "אנו  נמסר:  וישראלים  פלסטינים  לפועלים  משפטי 
הקבלנים  מרשימת  קבלן  מושעה  שלראשונה  על  רכים 
בשל  ציבוריות,  בנייה  עבודות  לבצע  המורשים  רקורד בטיחות עגום שצבר".המוכרים 

טרור הבלונים משתולל:

 25 שריפות 
בעוטף עזה

עשרות דליקות נגרמו כתוצאה 
מבלוני תבערה ששיגרו ארגוני 
הטרור ברצועת עזה ◆ לא היו 
נפגעים אך נזק נגרם לתשתית 
חקלאית וגרמו לבהלה בקרב 

התושבים ◆ "האש נכנסה לתוך 
הקיבוץ"

מ‡: מ. יו„ 
25 דליקות פרצו 
עוטף  ברחבי  אתמול 
משי־ כתוצאה  עזה 
על  תבערה  בלוני  גור 
מרצועת  מחבלים  ידי 
האירועים  בשלל  עזה. 
לא היו נפגעים אך נזק 
חק־ לתשתית  נגרם 

לאית.
פרצו  דליקות 
בארי  לקיבוץ  סמוך 
נתיב  אשכול,  בחבל 
נו־ וביישובים  העשרה 
מיישובי  באחד  ספים. 
חבל אשכו לנחת  בלון 
לבית  בכניסה  תבערה 
נגרמה  לא  אך  מגורים 

שריפה.
נוספת  שריפה 
בלון  מנחיתת  כתוצאה 

בתוך  שנחת  תבערה 
השוכן  מפלסים  קיבוץ 
לא  עזה.  לגבול  בסמוך 
באירוע  נפגעים  היו 
לשדות  נגרם  נזק  אך 

היישוב.
חבר הכנסת אלון 
שוסטר ממפלגת כחול 
הקיבוץ,  תושב  לבן, 
האירוע  את  לנצל  בחר 
את  לתקוף  בשביל 
ואמר  הממשלה  ראש 
רושם  "עושה  כי: 
ממש  זה  שלנתניהו 
שיישרף  אכפת.  לא 
שהוא  העיקר  העולם, 
העי־ ממשפט.  יינצל 
תח־ שממשלתו  קר 
מאוד,  רע  מעמד.  זיק 

כואב".

להצטרפות 
לחץ כאן!

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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 י-ם: יבחן מחדש מערך 
העצירה והאכיפה בנקודות 

מפתח בעיר 
בעקבות קשיים רבים לתנועה ברחבי ירושלים. הנחה ראש העיר, משה ליאון, 
להיפגש עם נציגי נהגי האוטובוס ולבחון מחדש את מערך העצירה והאכיפה 

בנקודות מפתח בעיר ◆ עופר ברקוביץ: מברך על כך

מ‡: יר‡ל לבי‡
פנו  האחרונות  בשנים 
נוסעים  בעיר,  האוטובוסים  נהגי 
וב־ רבים  קשיים  בדבר  ותיירים, 
ירו־ ברחבי  לתנועה  מהותי  קושי 
העיר,  ראש  הנחה  לפיכך  שלים. 
נציגי  עם  להיפגש  ליאון,  משה 
נהגי האוטובוס ולבחון מחדש את 
מערך העצירה והאכיפה בנקודות 

מפתח בעיר.
בדיון משותף שנערך סוכם, 
ממצלמות  דוחות  יאכפו  לא  כי 
חניה  תותר  לאוטובוסים.  ניידות 
דוחות  ללא  דקות   15 עד  של 
הקצאת  תטופל  עמוד.  ממצלמות 
נוסעים  והורדת  לעליה  מקומות 
מקום  בהם  שאין  המלון  בבתי 
להסדרת  תהליך  יבוצע  מיועד. 
חנית אוטובוסים בשכונות יחד עם 

המינהלים הקהילתיים*  

בייחס  במהפכה  מדובר 
האוטובוסים  לנהגי  העירייה 
וממוקדת  עניינית  והתייחסות 
תושבי  צורכי  שהם  לצורכיהם, 

העיר והתיירים בה.
נמסר:  ירושלים  מעיריית 
העירייה  בייחס  במהפכה  "מדובר 
והתייחסות  האוטובוסים  לנהגי 
לצורכיהם,  וממוקדת  עניינית 
שהם צורכי תושבי העיר והתיירים 
בנ־ תמשיך  ירושלים  עיריית  בה. 
כל  של  אתגר,  בכל  לטפל  חישות 
סקטור וכל תושב, וכל אלה במס־
גרת המדיניות של 'שרות ממוקד' 

לתושבים ולעסקים בעיר ".
בר־ עופר  האופוזיציה,  יו"ר 
קוביץ: "כבר 4 חודשים אני נאבק 
התיירות  אוטובוסי  נהגי  עם  יחד 
התעמרות  להפסקת  בירושלים 
ליאון  משה  בראשות  העירייה 

חו־ דו"חות  ואלפי  מאות  בנהגים. 
החליטה  שהעירייה  ונשנים,  זרים 
ללא  לגיטימי,  הכנסה  מקור  שהם 
פגי־ תוך  ראויים,  חנייה  פתרונות 
התיירים  ובחוויית  בכלכלה  עה 
ובנהגים. שמנו על השולחן מספר 
בה־ לסוגיה  קונקרטיים  פתרונות 
ובנייר  העיר  לסדר במועצת  צעה 
תוך  העירייה,  למנכ"ל  עבודה 
נה־ עשרות  עם  משותפת  עבודה 
גים ובעלי חברות ואיגודי תיירות 

שונים.  הלחץ שהפעלנו עבד!
העיר  ראש  כי  לראות  שמח 
ליישם  המקצועי  הדרג  את  הנחה 
את ההצעות שלנו. אנחנו נהיה שם 
תמומש,  שההחלטה  לוודא  כדי 
בדרך  ראשון  צעד  תהיה  ושהיא 
שתיטיב  שלמה  רפורמה  להובלת 
תושבי  ועם  התיירות   מצב  עם 

ירושלים".

טורקיה: צעיר הציל פעוטה 
מנפילה מקומה שניה 

הוא מיקם את עצמו מתחת לחלון ותפס את הפעוטה לפני שזו נחתה על 
הקרקע

מ‡: יר‡ל לבי‡
בן 17  מהגר  זאבאת,  פאוזי 
ממוצא אלג'יראי, הציל חיי פעו־
ביתה  מחלון  צנחה  זו  כאשר  טה 

בקומה השניה.
פאוזי אשר עבודתו נמצאת 
התק־ אירעה  בו  רחוב  באותו 
רית, הבחין בפעוטה עוד כשהיא 

הפתוח  לחלון  בסמוך  עמדה 
וזיהה את הסכנה הטמונה בכך.

הוא מיקם את עצמו מתחת 
לפני  הפעוטה  את  ותפס  לחלון 

שזו פגעה בקרקע.
באורח פלא, הפעוטה דוהה 
בנס  יצאה  השנתיים  בת  מוחמד 

מהתקרית ללא כל פציעות.
עפ"י התקשורת המקומית, 

פתוח  לחלון  התקרבה  הפעוטה 
בביתה, זאת בזמן שאימה בישלה 
במטבח ולא שמה לב להתגלגלות 

העניינים.
של  משפחתה  כי  לציין  יש 
כגיבור  בפאוזי  רואה  הפעוטה 
לי־ ב-200  אותו  תגמלה  כן,  ועל 

רות טורקיות (כ-125 ש"ח).

שוטר תנועה חילץ תינוקת 
שננעלה ברכב חונה בבנימינה

השוטר שבר את החלון הצדדי של הרכב ובכך ניצלו חייה

מ‡: יר‡ל לבי‡
למוקד 100 התקבל דיווח 
שדיווחה   בנימינה,  מתושבת 
בת  שלה  התינוקת  ביתה  כי 
החודשיים ננעלה ברכב בישוב 
בנימינה, כאשר מפתחות הרכב 
נותרו בפנים, ללא יכולת פתי־

חה מבחוץ.
שסיירה  משטרה  ניידת 
והגיעה  למקום  הוזעקה  באזור 
לסייע  כדי  קצר  זמן  פרק  תוך 

בהצלת חייה של הפעוטה.
הרכב,  זיהוי  עם  כאשר 
שבר השוטר את החלון הצדדי 
יגרום  שלא  באופן  הרכב,  בריאה ושלמה.לפציעת התינוקת וחילץ אותה של 

פרויקט רחב היקף להולכת 
קווי החשמל בנגב

חברת החשמל חנכה פרויקט נרחב – קו 400 ק"ו -"אשכול הנגב" להקמת קווי 
הולכת חשמל מדרום הארץ למרכזה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בפ־ החלה   החשמל  חברת 
קווי  להקמת  היקף  רחב  רויקט 
ונוספים  חדשים  חשמל  הולכת 
בנגב.  כיום  הקיימים  לקווים 
שיפור  היא   הפרויקט   מטרת 
והגדלת  יכולות ואמינות אספקת 
קווי הולכת החשמל מדרום הארץ 

למרכז ולצפון.
הנגב",  זה, "אשכול  פרויקט 
העתיד  אסטרטגי  פרויקט  הינו 
של  נרחבת  לתוספת  מענה  לתת 
טבעי  בגז  חשמל  ייצור  אמצעי 
ובאנרגיות מתחדשות ולסייע לק־
וייצור  מתחדשות  אנרגיות  ליטת 
של  בהספק  הארץ,  בדרום  פרטי 

אלפי מגה וואט.
יוקמו  הפרויקט  במסגרת 
מת־ בתוואי  חדשים  הולכה  קווי 
לתחנת  רותם  מישור  מיתוג  חנת 

מיתוג צפית.
חש־ החשמל  חברת  בנוסף, 
החדשה  המשנה  תחנת  את  מלה 
את  משפרת  ובכך  שדרות  בעיר 
בדרום  החשמל  אספקת  אמינות 
הארץ. תחנת המשנה החדשה, היא 
תחנה במבנה מיוחד, חצי פתוחה, 
שער  התעשייה  באזור  וממוקמת 
הנגב בשטח של כ- 10 דונם. הת־
אספקת  אמינות  את  תשפר  חנה 
העיר  לתושבי  ואיכותו  החשמל 
תוך  הסמוכים,  וליישובים  שדרות 
הגידול  למגמות  הולם  מענה  מתן 

כן,  כמו  באזור.  האנרגיה  בצריכת 
התחנה תאפשר גמישות בהעברת 
האנרגיה, אשר תשפר את אמינות 
אספקת החשמל ללקוחות האזור.

יובל  ד"ר  האנרגיה  שר 
נגב  אשכול  "תכנית  שטייניץ: 
מתוכ־ משמעותי  נדבך  מהווה 

החשמל.  חברת  של  הפיתוח  נית 
כחלק  שאושרה  הפיתוח  תוכנית 
במשק  ההיסטורית  מהרפורמה 
החשמל שהובלתי, תעניק תשתית 
טובה יותר לצרכני החשמל ברחבי 
הארץ, ותשפר את השירות לכלל 

לקוחותיה".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

‡ברהם בן רה ליב‡, ‡י„ל יענט‡ ב חנה, 
‡מילי ב סיון, ‡ורי‡ל בן ברכה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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גאון  האי  רב  היה  האחרון  הדור  וצדיקי  מגאוני 
רבי  הגאון  מרן  האשכולות,  איש  ועניו,  חסיד  וצדיק, 
טשעבין,  ישיבת  ראש  זצ"ל  שניאורסון  שמעון  ברוך 
התורה  מרביצי  ומגדולי  התורה  גדולי  מועצת  חבר 
בדור האחרון, במאמר שלפנינו נביא בזה אי אלו עוב־

דות המעידות על גדלותו וצדקותו הגדולה.

במעלליו ינכר נער
בילדותו שהה רבינו פעם אחת במחיצת הרה"ק 
ר' ליבוש מברעז'אן זצ"ל הגבאי שראה את הילד ביקש 
רבינו  השלחן,  על  המפה  את  ולפרוש  לו  לעזור  ממנו 
השלחן  על  המפה  את  ופרש  לבו  בחפץ  לעזרתו  נענה 
כיאות אלא שהניח שטח קטן מגולה בכדי לקיים את 
הדין המבואר בשו"ע (או"ח סי' תקס) להניח על הש־
לחן מקום פנוי ללא קערות זכר לחורבן ביהמ"ק, הג־
באי שהבחין כי רבינו לא מילא את מבוקשו בשלימות 
גער בו, נענה מיד האדמו"ר לעומתו: "מה הנכם רוצים 

ממנו, הוא הרי יודע מה שהוא עושה"...
רבינו זכה לקירבה מיוחדת אצל רבותיו הגדולים 
ר'  הגה"ח  סיפר  עתודות,  לו  וחזו  מאד  עד  שחיבבוהו 
אחת  פעם  לו  זכור  כי  יח"ל  תלמיד  זצ"ל  ביין  אלעזר 
מז'עליכוב  שמעו'לי  ר'  בהגה"ק  התלמידים  שהפצירו 
ר'  להם  אמר  בשבט,  ט"ו  לסעודת  עמהם  שיסב  הי"ד 
יסב  הוא  גם  אז  לסעודה  יסב  רבינו  אם  כי  שמעו'לי 

לסעודה.

ב‚יל ‰בחרו ו‚ה

עולם  מצב  על  צערו  את  רבינו  כשביטא  פ"א 
התורה התבטא אצלינו כבר עסקו בחורים בני י"ז שנה 

בתקנות עגונות..

בנו ‰זעם
פעם אחת כאשר אחד סיפר לפני רבינו ששכח 
לקדש את הלבנה בחודש זה, הוכיחו רבינו באמרו אנו 
במשך כל שנות המלחמה הנוראה לא שכחנו מלקדש 

את הלבנה אפי' פעם אחת!

ל‡ ‰פס„נו כלום
בתקופת שהותו בגלות בוכארא היה הנוהג שם 
לעשות מסחר במצרכי מזון שונים שבתמורתם קיבלו 
כסף עבור להחיות את נפשם בלחם וכדו'. רבינו זצ"ל 
שהתכונן  יין  של  מסויימת  כמות  ברשותו  אז  לו  היה 
והנה  נפשו,  את  להחיות  כסף  קצת  תמורתם  להרויח 
ביום א' נחמץ היין לפתע וכמובן שאיבד בזה שם את 

כל שויו, מאחר שלשום אדם לא היה חפץ בחומץ.
המ־ במעשה  נזכרתי  רבינו  סיפר  רגע,  באותו   
בואר בגמ' ברכות על רב הונא שהיו לו ד' מאות חביות 
ואיכא  יין,  להיות  וחזרו  נס  לו  נעשה  לו,  ונחמצו  יין 
דאמרי שנתייקר מחיר החומץ ועי"ז לא הפסיד כלום. 
מה נעשה, להתפלל למעשה נס שייעשה ויחזור החומץ 
וייהפך ליין ידענו שאין אנו ראויים לזה, באותה שעה 
ונוכל  החומץ,  מחיר  שיתייקר  הקב"ה  לפני  התפללתי 
מועטים  ימים  בתוך  כי  הוה  וכך  עצמנו,  את  להחיות 
נשרף בית חרושת גדול לייצור חומץ, ונעשה מחסור 
גדול בזה ונתייקר מחיר החומץ מאד, וכך לא הפסדנו 

כלום מזה.

למ„ מוך ‰זכרון
הר"ר יעקב מילר שנכח עם רבינו בשנות  סיפר 
גלותו ברוסיה הרשעה. ר' יעקב הנ"ל חלה באותו זמן 
ושכב משך זמן בבית החולים, בכל פעם שרצה להת־
שלא  לראשו  מעל  השמיכה  עם  עצמו  את  כיסה  פלל 
באחד  יהודי,  הוא  כי  כך  ע"י  ויוודעו  מתפלל  יראוהו 
הימים הבחין הר"ר יעקב כי שכינו למיטה ג"כ עושה 
כמוהו, ר' יעקב הבין מיד שהוא יהודי ושאל לשלומו, 
שכן זה לא היה אחר מאשר רבינו זצ"ל בעצמו (שנדקר 
אז בגבו ע"י בן עולה ימ"ש), רבינו פנה אליו מיד בשא־
לה עולה מאליה, האם רוצה אתה ללמוד?... ר' יעקב 
עמד כמתמיה, ודאי רצוני ללמוד, אך מהיכן ניקח כאן 
במקום נידח זה איזה ספר ללמוד מתוכו?... אני אלמד 
ר'  ומעיד  בפשטות,  רבינו  ענהו  לקולי,  תקשיב  ואתה 
יעקב הנ"ל כי באותה שעה חזר רבינו לפניו מתוך הז־

כרון כמה דפי גמ' עם רש"י ממס' ברכות בע"פ.

ון ‰מי„ו‡‚
רבינו דאג את דאגת עולם התורה בכלל ולא רק 
כאשר  השנים  במשך  בפרטות,  הק'  ישיבתו  משא  את 
נוסדו עוד כמה ישיבות בארה"ק התייצב רבינו לעזר־
תם בכל אופני עזרה בעידוד והדרכה תמידית ובעצה 
את  לחזק  הק'  מישיבתו  תלמידים  שלח  ואף  טובה, 
כמה  לפני  הראשונה,  בתקופתם  החדשות  הישיבות 
שנים נקלעה אחת הישיבות בארה"ק למצב כספי קשה 
מאד עד שעמדה בפני סכנת התמוטטות וסגירה ח"ו, 
הנהלת הישיבה שחיפשה מקור להלואה כספית זמנית 
שירצה  מי  נמצא  ולא  היות  קשבת  אוזן  מצאה  לא  גם 
מצבם  את  בידעו  ההלואה  עבור  כערב  א"ע  לחתום 
הישיבה  מכספי  העביר  זאת,  כראותו  רבינו  הקשה, 
הלואה,  בתורת  מסויים  סכום  הנ"ל  הישיבה  לראש 
להג־ היא,  אחת  לשתינו  המטרה  הלא  עמו  ונימוקו 
דיל תורה ולהאדירה. מלבד זאת חתם רבינו את שמו 
בחת"י כערב על הלואה גדולה מאד שנטלה ישיבתם 

ממקור אחד.

ל‡ ל‰כנס לוך טח פרטי
רבינו היה עושה כמה פעמים בכל יום את דרכו 
מביתו להישיבה הק', דרך קצרה ישנה ללכת בה כידוע 
לכל תלמידי ישיבה"ק אלא שהיא מהלכת בתוך חצר 
פרטית של כמה דיירים, רבינו זצ"ל האריך בכל פעם 
את דרכו ללכת מסביב בכדי שלא להכנס לתוך שטח 
פרטי אעפ"י שאנשים אחרים כן היו משתמשים בדרך 

זו.

„‡‚ו ללמי„יו
בעש"ק  להיות  חל  פורים  כאשר  השנים  באחד 
תפילת  לפני  מוקדם  זמן  הישיבה  להיכל  רבינו  נכנס 
בחור  הישיבה  תלמיד  שם  נמצא  בביהמ"ד  המנחה, 
מבוגר, והזכיר עצמו לפני רבינו לזיווג הגון, רבינו בי־

רכו בלבביות ובמאור פנים, אך הלה התעקש שרבינו, 
הראוי,  זיווגו  את  ימצא  זו  שבשנה  "הבטחה"  לו  יתן 
רבינו זצ"ל כדרכו חזר ובירכו בחום אך נמנע מלהוציא 
הבטחה מפיו, כך חזר הדבר ונשנה כמה פעמים כשה־
הב־ כשראה  בשלו,  ורבינו  בקשתו  על  מתעקש  בחור 
חור כי רבינו חזר בדעתו ביקש מרבינו שעכ"פ יתפלל 
האב  איך  אז  מיר  גלייב  במפתיע:  רבינו  לו  ענה  עליו, 

דיר אינזינען דריי מאל אטאג...

עין טוב‰
לפניו  לספר  שבא  מי  בכל  טובה  עין  נהג  רבינו 
לא  מכבר,  זה  ידעו  שרבינו  אעפ"י  חידוש  דבר  איזה 
זה  דבר  כשומע  עצמו  ועשה  מזה,  סימן  שום  הראה 
לראשונה, פ"א שיבח אחד לפני רבינו את "ספר הח־
רבינו  כ"כ,  מצוי  ואינו  מאד  נפלא  ספר  שהוא  זקות" 
עשה עצמו כמתעניין ונהנה מידיעה חשובה זו, לאחר 
זמן מצא הלה כי רבינו בספרו ברכת שמעון שנדפס זה 

מכבר הרבה שנים מביא רבינו מדברי ספר הנ"ל.

‡מונ‰ ˆרופ‰ 
גילה  שנשתדך  שלאחר  מתלמידיו,  אחד  סיפר 
אביו שהמחותן אינו רוצה לשלם כלום, והנה מגיע עת 
דודים והלה לא איכפת לו מכלום, שלח אביו מיד למ־
חותן שיידע שבאם לא ישלם הרי השידוך מבוטל. הלה 
נתיירא ומיד הביא את המעות. באמצע השבע ברכות 
נודע לחתן דכל המעות שהביא המחותן היה מהלוואות 
שלווה על שמה של הכלה וכעת כל החוב רובץ עליו. 
הלה נזדעזע ועלה לבית רבינו ותינה לפניו צרתו. שאלו 
רבינו באם יש לו עוד צד לקבל המעות בחזרה, אמר לו 
לדבר  שלא  עצמך  על  קבל  א"כ  רבינו,  לו  אמר  שלא. 

מזה מאומה ותראה שהשי"ת יעזור לך. 
השבע  לאחר  מיד  והנה  באמת,  עליו  קיבל  הלה 
וביקש  משפחתו  ממקרובי  אחד  רב  אליו  בא  ברכות 
עש־ בן  מאמריקה  בחור  איזה  עם  דעה  יורה  שילמד 
רים והלה נתן לו משכורת של פי ארבע ממשכורת של 
כולל [כנראה שהיה זה בשליחות רבינו] כך שהיה לו 
כל  לנכות  התחלתי  ומיד  כולל,  של  ממשכורת   12 פי 
החובות. ולפלא שבחודש האחרונה שבה סיים לשלם 
אותו,  ועזב  האמריקאי  הבחור  השתדך  ההלוואות  כל 
בחוש  ראיתי  "אז  אחרת.  לישיבה  עבר  השני  והבחור 
ההשגחה על כל צעד ושעל" – סיים המספר. כן היתה 

י„יע‰ רחב‰ ב"ס
סיפרנכדו הרה"ג ר' דוב בעריש שניאורסון שליט"א: "אאזמו"ר הגרב"ש שניאורסון זצ"ל סיפר שהמס־
כתא הראשונה במשניות שלמד אצל המלמד בחיידר היה מסכת מקוואות, והמס' הראשונה בגמרא שלמד היה 

מסכת יבמות, והיה לו משום כך חיבה יתירה לב' מסכתות אלו.
 והוסיף שכהיום משתוממים לשמוע זאת אולם כך למדו פעם, וכשנכנסו ללמוד ב'שטיבל' אז ההגדרה 
של 'בחור טוב' היה שבגיל י"ח שנה כבר עבר על הש"ס, און 'א בעסערער בחור' [בחור יותר טוב] כבר ידע מס' 
בכורות עם הרי"ט אלגאזי. וסיפר שהשעשוע לבחורים בבין הזמנים היה לעבור על התשובות של תקנת עגונות 

הנדפס בשו"ע אהע"ז אשר צריך לזה ידיעה רחבה בש"ס.

11 יום שישי כ"ה סיון תשע"ט 28/06/2019

אל  קלע  כאשר  מסובכות,  שאלות  בהרבה  תשובתו 
המהלך  בפומיה:  ומרגלא  והישרה.  האמיתית  הנקודה 

בדרך הישרה לעולם אינו מפסיד.

‚‡ון ‰ור‰
היה  הישיבה,  משגיח  זצ"ל  רימר  מרדכי  הג"ר 
שנכנס  הראשונים  מימים  בהתפעלות  מספר  תמיד 
היה  מחוץ לעיר,  היו נוסעים לפעמים  כאשר  לישיבה 
רבינו חוזר בפניו שו"ע יו"ד עם ש"ך על הסדר כלשונו 
ראיתי  שבעיני  לא  אומר: "אם  והיה  גוזמא,  בלי  ממש 

ושמעתי לא הייתי מאמין". 

‡חרון ‚‡וני ‚‡ליˆי‰
כל מי שדיבר אתו בלימוד היה יוצא בהתפעלות 
נראה  היה  שדיברו  סוגיא  באיזה  המופלאה,  מגדלותו 
עושים  כשהיו  בער"פ  זו.  סוגיא  למד  עכשיו  כאילו 
והיה  יותר,  או  מסיימים  שלושה  היה  לפעמים  סיום 
רבינו ברוב חריפותו וכוח פלפולו מקשר על אתר בין 
כל המסכתות! גם בימי חוליו ראו גאונותו בשכבו על 
ערש דוי וחוזר משניות בע"פ. פעם גם ביקש מא' מנ־
כדיו שיקרא לפניו מגמ' שבת על הסדר והנכד לא היה 
מסוגל להשיגו דרבינו אמר בע"פ במהירות הגמ', ומז־
כיר מיד בקיצור הנידון תוס' שם. בפטירתו אבדנו אח־
רון מגאוני גאליציה שהיה לשם ולדוגמא גאונות מהו.

ˆ„י˜ים לבם ברום
ושרק,  כחל  ללא  בפנימיות  היתה  עבודתו  כל 
תנועה  כביכול  העושה  שאחד  בהתרגשות  אמר  ופעם 
של התעוררות מחמת שאחרים יראו אותו הוא בכלל 
לא תשא את שם ה"א לשוא [והוא מרומז באור החיים 

הק']. 

יום ‰מˆוו˜
זה  באם  מיוחד,  חן  עם  מקיים  היה  מצוה  כל 
חנוכה  נר  הדלקת  שלנו,  מים  שאיבת  חמץ,  בשריפת 
ובמיוחד ליל הסדר אשר לא שייך לתאר כל זאת. היה 
שה־ זי"ע,  ז'ליחובער  שימעל'ע  רבי  מהרה"ק  מספר 
מפורסם  שהיה  האדמורי"ם  לאחד  פעם  לנסוע  תחיל 
לצדיק וקדוש, ובהגיע ימי חנוכה הפסיק לנסוע אליו, 
של  והלל  חנוכה  של  שהלל  אמר,  מדוע  וכששאלוהו 
ר"ח הוא עם אותה הרגשה, וזה בניגוד להרגשתו, שכן 

ההלל של חנוכה צריך להיות בהרגשה אחרת. 
בזמן האחרון לעת חולשתו כשהשתתף בשמחת 
כשנגשו  גם  לרקוד,  וסירב  מנכדיו  אחד  אצל  נישואין 
המקורבים והפצירו בו. אחר כך אמר בבית בתמיהה: 
אמרו לי שפלוני מפציר וכו' פלוני מפציר, וכי מה הם 
בש־ לא  החתן  בשביל  לא  אינו  טאנץ  מצוה  מבינים.. 
ביל הכלה ולא בשביל הסובבים, "ס'איז גאר א אנדער 
זאך!"  – א וודאי אז מ'איז בכח איז דאס א ענין, אבל 

כשאין יכולים, סתם לרקוד אין זה כלום.

מח ליט על ‰לב
בוראו  עבודת  אצלו  מחושב  היה  ורגע  רגע  כל 

ובכל דבר מצא עבודת ה' בגוף ונפש באופן עמוק. 
שכיהן  בעת  אצלו  שלמד  מתלמידיו  אחד  סיפר 
יד  על  רבינו  עמד  שפעם  בלוד,  חב"ד  ישיבת  כראש 
הסטנדר ועיין בספר אחד, והיתה רגלו אחת על הרצ־
פה ואחת על כסא, ועבר בחור עם כסא בידו ונפל והפך 
מאוד...  לו  שכאב  איך  וראו  רבינו  רגל  על  הכסא  את 
אך התנועה הראשונה שעשה רבינו, הוא שהרכין מיד 
ראשו על הסטנדר כדי שלא יראה מי עשה זאת. ואמרו 

התלמידים: "דאס מיינט מוח שליט על הלב"!

נחלי „מעו
והשתפכות  בנעימות  מנגן  היה  ג'  סעודה  בעת 
הלב והנפש תנועה מיוחדת ועיניו זלגו שני נחלי דמ־
עות, והכירו בו שהוא מתאמץ בכל כחו לכלוא את רג־
שותיו אלא שאינו עולה לו. [רבינו היה מנגן תנועה זו 

בליל ש"ק בנעימה מיוחדת]

 חסי„ו‰ ור
לגשת  איך  מרבינו,  ללמוד  אפשר  מאלף  דבר 
מו־ הכבוד  ביראת  מתנהג  היה  חסידי.  בספר  וללמוד 
עומד  השמועה  בעל  כאילו  חסידי  ספר  לגבי  פלאה 
לנגדו ושזהו המאיר לנו אוחר חיים. כשהוציא בטעות 
של  מהספרים  היה  באם  לו,  נצרך  שלא  ספר  מהארון 
רבוה"ק, לא החזירו לארון אלא מתיישב ללמוד בו. כך 
כשהיה לחץ בין הספרים וקשה להוציא ספר, ומשום 
כך הוצרך להוציא ספר אחר להקל על הוצאת הספר 
ובלית  רבוה"ק,  של  מספרים  מוציא  היה  לא  הנצרך 
הוציא  כך  אחר  ורק  מתוכו  ולומד  מוציא  היה  ברירה 

את הספר הנצרך.

של  במחיצתו  שהיה  פשוט  לאדם  כי  אמר  פ"א 
בתלמידי  השגה  יותר  יש  ז'עליחובער  שמעו'לי  ר' 
וכ־ במחיצתו,  היה  שלא  השגה  בר  מלאדם  הבעש"ט 
שהיו עומדים אצל רבי שמעו'לי בשעה שדיבר מתל־
מידי הבעש"ט היו מרגישים כמו שמלאכים מסתובבים 

בחדר.

פנימי ‡ב
יוקדת  פנימית  באש  היה  חסידי  בספר  לימודו   

רגש  מרוב  השולחן  על  בחזקה  ידיו  משפשף  ופעמים 
והתפעלות. פעם כשלמד בספה"ק מאור עינים, ולצידו 
וסיפר  ללבו,  מאוד  הדבר  נגע  ראש  בקלות  אחד  ישב 
ששמע מרבי שימעל'ע ז'עליחובער, על אחד שהצטיין 
בעניוות ושפלות, ולא ראו בו כיצד הגיע למדרגה גדו־
בעירנו  עבר  היה  שפעם  והשיב,  ששאלוהו  עד  זו.  לה 
צדיק אחד ודרש בביהכנ"ס ולא שמעתי ממנו רק מי־
הוי  מאוד  "מאוד  אומר  יבנה  איש  לויטס  ר'  אלו  לים 
התברר  אח"כ  להתגאות!  יכול  איני  ומאז  רוח",  שפל 
שאותו צדיק היה ה'מאור עינים'. הנה כאשר לומדים 
ספרו האיך עולה על הלב קלות ראש, אמר, והדברים 

קלחו מלבו הטהור. 

‡ני‡ ˜„י‰ ספר
פעם ישב בהתוועדות עם חסידי חב"ד ובאמצע 
אמר הגה"ח ר' גרשון חן זצ"ל בשם האדמו"ר הרש"ב, 
דאנו מבינים בספר תניא כמו שמבין עז כשמסתכל על 
כש־ אח"כ  בזה.  השגה  שום  לנו  שאין  דהיינו  השמש, 
המשל  דוקא  נקט  למה  אמר,  לדבר,  רבינו  את  כיבדו 
כמו שעז מביט על השמש וכי כשמסתכל עז על עץ או 
שמ־ שעז  כמו  היתה,  כוונתו  אלא  מבין?  כן  הוא  בנין 
והשגה בזה  הבנה  לו שום  אף שאין  השמש  על  סתכל 
מ"מ הרי השמש מחממתו ומאירה לו, כמו כן ספה"ק 
תניא אף דאין לנו השגה בזה מ"מ הרי זה מחמם ומאיר 

לכל ההוגה בו. 

'חסי„יע' ספרים
בדרך כלל היה רבינו מדריך את התלמידים הב־
חורים להתחיל ללמוד בספרי מאור ושמש ובאר מים 
מאור  בספרי  מיוחדת  חיבה  שיש  מוסיף,  והיה  חיים. 
'רעביש'ע'  הם  הספרים  דכל  שלמה,  ותפארת  ושמש 
כותבים  הם  כי  ספרים,  'חסידישע'  יותר  והם  ספרים 

יותר בתור חסידים ולא בתור רבי לחסיד. 

‰ערכו ל ‰ר‰"˜ מבעלז‡ זיע"‡
הרה"ח ר' אברהם יוסף שפירא ז"ל תלמיד ישיבה"ק בשערי חסד, בעת שדובר בו נכבדות הוצעו לו ב' 
הצעות שידוכין שהיו נראים לנכון, ונכנס אל מרן מהר"א מבעלזא זי"ע לשאול בעצת קדשו, ענה לו הרה"ק 
כי אין דרכינו לענות על שאלה כזו, הרה"ק התעניין אצלו על כמה ענינים אחרים, ואח"כ שאל אותו מי הם 
השדכנים? ענה לו כי בהצעה אחת השדכן הוא מרן ראש הישיבה זצ"ל, ובהצעה שניה פלוני הוא השדכן, נענה 
לו הרה"ק: הנה באוה"ח הק' עה"פ שביקש אליעזר עבד אברהם בשעה שהלך לבקש זיווג עבור יצחק אבינו 
ע"ה  אבינו  אברהם  של  בזכותו  בטוח  אליעזר  שהיה  אע"פ  הק'  האוה"ח  כ'  וגו'  היום  לפני  נא  הקרה  והתפלל 
שתתקבל תפילתו שהתפלל הוא ישלח מלאכו לפניך וגו', מ"מ התפלל שהוא עצמו יהיה ראוי לזה, כי לדבר טוב 

צריך ג"כ השליח להיות ראוי לזה שלא תהיה המניעה מצדו שאינו ראוי לזה.
 וסיים הרה"ק מבעלזא זי"ע באמרו על רבינו: ער גיפעלט מיר זייער... ואז גמר השידוך שרבינו הציע, פוק 

חזי מאן גברא רבא מסהיד עלי', ועד היכן הדברים מגיעים.

פעם שח רבינו זצ"ל בדרך אגב, שג' הלכות בשו"ע בעת שלמדם חשב שהינו לומדם לשם לימוד ולא 
למעשה כי אינם שכיחי, אמנם בשעת המלחמה עמדה לו ידיעת ההלכות לצידו.

ב)  לנט"י.  מוכן  כשר  כלי  בית  בכל  ישנו  כלל  בדרך  אשר  ידים  לנטילת  הכשרים  כלים  הלכות  א)  והם:   
באיזה אופן לסדר עריכת הסדר בליל פסח כשאין רק כזית מצה. ג) סדר הלוח לקביעת המועדות. ובאמת כן 
ראינו אצלו דרך לימודו שלמד הכל אף דברים שאינם נוגעים למעשה כמו שנוגע לעתה ממש, ולכן היו מונחים 

במוחו כבקופסה.
 ושח לי ח"א אשר הוציא ספר מקיף על הל' רבית, וכבר נדבר בענינים אלו עם הרבה גדולי וגאוני הזמן, 
וכשבא לאאזמו"ר זצ"ל להציג ספרו חשב שמכיון שאינו עוסק בזה הרי לא יטרידו בענין זה, אבל אאזמו"ר 
נכנס עמו מיד בשיחה בהלכות רבית מענין לענין, והלה נדהם והשתומם לראות כי הוא שולט בזה עוד יותר 

מהלומדים אשר ראשם ורובם מונח בענינים אלו. (נכדו הגרד"ב שניאורסון שליט"א)
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אל  קלע  כאשר  מסובכות,  שאלות  בהרבה  תשובתו 
המהלך  בפומיה:  ומרגלא  והישרה.  האמיתית  הנקודה 

בדרך הישרה לעולם אינו מפסיד.

‚‡ון ‰ור‰
היה  הישיבה,  משגיח  זצ"ל  רימר  מרדכי  הג"ר 
שנכנס  הראשונים  מימים  בהתפעלות  מספר  תמיד 
היה  מחוץ לעיר,  היו נוסעים לפעמים  כאשר  לישיבה 
רבינו חוזר בפניו שו"ע יו"ד עם ש"ך על הסדר כלשונו 
ראיתי  שבעיני  לא  אומר: "אם  והיה  גוזמא,  בלי  ממש 

ושמעתי לא הייתי מאמין". 

‡חרון ‚‡וני ‚‡ליˆי‰
כל מי שדיבר אתו בלימוד היה יוצא בהתפעלות 
נראה  היה  שדיברו  סוגיא  באיזה  המופלאה,  מגדלותו 
עושים  כשהיו  בער"פ  זו.  סוגיא  למד  עכשיו  כאילו 
והיה  יותר,  או  מסיימים  שלושה  היה  לפעמים  סיום 
רבינו ברוב חריפותו וכוח פלפולו מקשר על אתר בין 
כל המסכתות! גם בימי חוליו ראו גאונותו בשכבו על 
ערש דוי וחוזר משניות בע"פ. פעם גם ביקש מא' מנ־
כדיו שיקרא לפניו מגמ' שבת על הסדר והנכד לא היה 
מסוגל להשיגו דרבינו אמר בע"פ במהירות הגמ', ומז־
כיר מיד בקיצור הנידון תוס' שם. בפטירתו אבדנו אח־
רון מגאוני גאליציה שהיה לשם ולדוגמא גאונות מהו.

ˆ„י˜ים לבם ברום
ושרק,  כחל  ללא  בפנימיות  היתה  עבודתו  כל 
תנועה  כביכול  העושה  שאחד  בהתרגשות  אמר  ופעם 
של התעוררות מחמת שאחרים יראו אותו הוא בכלל 
לא תשא את שם ה"א לשוא [והוא מרומז באור החיים 

הק']. 

יום ‰מˆוו˜
זה  באם  מיוחד,  חן  עם  מקיים  היה  מצוה  כל 
חנוכה  נר  הדלקת  שלנו,  מים  שאיבת  חמץ,  בשריפת 
ובמיוחד ליל הסדר אשר לא שייך לתאר כל זאת. היה 
שה־ זי"ע,  ז'ליחובער  שימעל'ע  רבי  מהרה"ק  מספר 
מפורסם  שהיה  האדמורי"ם  לאחד  פעם  לנסוע  תחיל 
לצדיק וקדוש, ובהגיע ימי חנוכה הפסיק לנסוע אליו, 
של  והלל  חנוכה  של  שהלל  אמר,  מדוע  וכששאלוהו 
ר"ח הוא עם אותה הרגשה, וזה בניגוד להרגשתו, שכן 

ההלל של חנוכה צריך להיות בהרגשה אחרת. 
בזמן האחרון לעת חולשתו כשהשתתף בשמחת 
כשנגשו  גם  לרקוד,  וסירב  מנכדיו  אחד  אצל  נישואין 
המקורבים והפצירו בו. אחר כך אמר בבית בתמיהה: 
אמרו לי שפלוני מפציר וכו' פלוני מפציר, וכי מה הם 
בש־ לא  החתן  בשביל  לא  אינו  טאנץ  מצוה  מבינים.. 
ביל הכלה ולא בשביל הסובבים, "ס'איז גאר א אנדער 
זאך!"  – א וודאי אז מ'איז בכח איז דאס א ענין, אבל 

כשאין יכולים, סתם לרקוד אין זה כלום.

מח ליט על ‰לב
בוראו  עבודת  אצלו  מחושב  היה  ורגע  רגע  כל 

ובכל דבר מצא עבודת ה' בגוף ונפש באופן עמוק. 
שכיהן  בעת  אצלו  שלמד  מתלמידיו  אחד  סיפר 
יד  על  רבינו  עמד  שפעם  בלוד,  חב"ד  ישיבת  כראש 
הסטנדר ועיין בספר אחד, והיתה רגלו אחת על הרצ־

פה ואחת על כסא, ועבר בחור עם כסא בידו ונפל והפך 
מאוד...  לו  שכאב  איך  וראו  רבינו  רגל  על  הכסא  את 
אך התנועה הראשונה שעשה רבינו, הוא שהרכין מיד 
ראשו על הסטנדר כדי שלא יראה מי עשה זאת. ואמרו 

התלמידים: "דאס מיינט מוח שליט על הלב"!

נחלי „מעו
והשתפכות  בנעימות  מנגן  היה  ג'  סעודה  בעת 
הלב והנפש תנועה מיוחדת ועיניו זלגו שני נחלי דמ־
עות, והכירו בו שהוא מתאמץ בכל כחו לכלוא את רג־
שותיו אלא שאינו עולה לו. [רבינו היה מנגן תנועה זו 

בליל ש"ק בנעימה מיוחדת]

 חסי„ו‰ ור
לגשת  איך  מרבינו,  ללמוד  אפשר  מאלף  דבר 
מו־ הכבוד  ביראת  מתנהג  היה  חסידי.  בספר  וללמוד 
עומד  השמועה  בעל  כאילו  חסידי  ספר  לגבי  פלאה 
לנגדו ושזהו המאיר לנו אוחר חיים. כשהוציא בטעות 
של  מהספרים  היה  באם  לו,  נצרך  שלא  ספר  מהארון 
רבוה"ק, לא החזירו לארון אלא מתיישב ללמוד בו. כך 
כשהיה לחץ בין הספרים וקשה להוציא ספר, ומשום 
כך הוצרך להוציא ספר אחר להקל על הוצאת הספר 
ובלית  רבוה"ק,  של  מספרים  מוציא  היה  לא  הנצרך 
הוציא  כך  אחר  ורק  מתוכו  ולומד  מוציא  היה  ברירה 

את הספר הנצרך.

של  במחיצתו  שהיה  פשוט  לאדם  כי  אמר  פ"א 
בתלמידי  השגה  יותר  יש  ז'עליחובער  שמעו'לי  ר' 
וכ־ במחיצתו,  היה  שלא  השגה  בר  מלאדם  הבעש"ט 
שהיו עומדים אצל רבי שמעו'לי בשעה שדיבר מתל־
מידי הבעש"ט היו מרגישים כמו שמלאכים מסתובבים 

בחדר.

פנימי ‡ב
יוקדת  פנימית  באש  היה  חסידי  בספר  לימודו   

רגש  מרוב  השולחן  על  בחזקה  ידיו  משפשף  ופעמים 
והתפעלות. פעם כשלמד בספה"ק מאור עינים, ולצידו 
וסיפר  ללבו,  מאוד  הדבר  נגע  ראש  בקלות  אחד  ישב 
ששמע מרבי שימעל'ע ז'עליחובער, על אחד שהצטיין 
בעניוות ושפלות, ולא ראו בו כיצד הגיע למדרגה גדו־
בעירנו  עבר  היה  שפעם  והשיב,  ששאלוהו  עד  זו.  לה 
צדיק אחד ודרש בביהכנ"ס ולא שמעתי ממנו רק מי־
הוי  מאוד  "מאוד  אומר  יבנה  איש  לויטס  ר'  אלו  לים 
התברר  אח"כ  להתגאות!  יכול  איני  ומאז  רוח",  שפל 
שאותו צדיק היה ה'מאור עינים'. הנה כאשר לומדים 
ספרו האיך עולה על הלב קלות ראש, אמר, והדברים 

קלחו מלבו הטהור. 

‡ני‡ ˜„י‰ ספר
פעם ישב בהתוועדות עם חסידי חב"ד ובאמצע 
אמר הגה"ח ר' גרשון חן זצ"ל בשם האדמו"ר הרש"ב, 
דאנו מבינים בספר תניא כמו שמבין עז כשמסתכל על 
כש־ אח"כ  בזה.  השגה  שום  לנו  שאין  דהיינו  השמש, 
המשל  דוקא  נקט  למה  אמר,  לדבר,  רבינו  את  כיבדו 
כמו שעז מביט על השמש וכי כשמסתכל עז על עץ או 
שמ־ שעז  כמו  היתה,  כוונתו  אלא  מבין?  כן  הוא  בנין 
והשגה בזה  הבנה  לו שום  אף שאין  השמש  על  סתכל 
מ"מ הרי השמש מחממתו ומאירה לו, כמו כן ספה"ק 
תניא אף דאין לנו השגה בזה מ"מ הרי זה מחמם ומאיר 

לכל ההוגה בו. 

'חסי„יע' ספרים
בדרך כלל היה רבינו מדריך את התלמידים הב־
חורים להתחיל ללמוד בספרי מאור ושמש ובאר מים 
מאור  בספרי  מיוחדת  חיבה  שיש  מוסיף,  והיה  חיים. 
'רעביש'ע'  הם  הספרים  דכל  שלמה,  ותפארת  ושמש 
כותבים  הם  כי  ספרים,  'חסידישע'  יותר  והם  ספרים 

יותר בתור חסידים ולא בתור רבי לחסיד. 

‰ערכו ל ‰ר‰"˜ מבעלז‡ זיע"‡
הרה"ח ר' אברהם יוסף שפירא ז"ל תלמיד ישיבה"ק בשערי חסד, בעת שדובר בו נכבדות הוצעו לו ב' 
הצעות שידוכין שהיו נראים לנכון, ונכנס אל מרן מהר"א מבעלזא זי"ע לשאול בעצת קדשו, ענה לו הרה"ק 
כי אין דרכינו לענות על שאלה כזו, הרה"ק התעניין אצלו על כמה ענינים אחרים, ואח"כ שאל אותו מי הם 
השדכנים? ענה לו כי בהצעה אחת השדכן הוא מרן ראש הישיבה זצ"ל, ובהצעה שניה פלוני הוא השדכן, נענה 
לו הרה"ק: הנה באוה"ח הק' עה"פ שביקש אליעזר עבד אברהם בשעה שהלך לבקש זיווג עבור יצחק אבינו 
ע"ה  אבינו  אברהם  של  בזכותו  בטוח  אליעזר  שהיה  אע"פ  הק'  האוה"ח  כ'  וגו'  היום  לפני  נא  הקרה  והתפלל 
שתתקבל תפילתו שהתפלל הוא ישלח מלאכו לפניך וגו', מ"מ התפלל שהוא עצמו יהיה ראוי לזה, כי לדבר טוב 

צריך ג"כ השליח להיות ראוי לזה שלא תהיה המניעה מצדו שאינו ראוי לזה.
 וסיים הרה"ק מבעלזא זי"ע באמרו על רבינו: ער גיפעלט מיר זייער... ואז גמר השידוך שרבינו הציע, פוק 

חזי מאן גברא רבא מסהיד עלי', ועד היכן הדברים מגיעים.

פעם שח רבינו זצ"ל בדרך אגב, שג' הלכות בשו"ע בעת שלמדם חשב שהינו לומדם לשם לימוד ולא 
למעשה כי אינם שכיחי, אמנם בשעת המלחמה עמדה לו ידיעת ההלכות לצידו.

ב)  לנט"י.  מוכן  כשר  כלי  בית  בכל  ישנו  כלל  בדרך  אשר  ידים  לנטילת  הכשרים  כלים  הלכות  א)  והם:   
באיזה אופן לסדר עריכת הסדר בליל פסח כשאין רק כזית מצה. ג) סדר הלוח לקביעת המועדות. ובאמת כן 
ראינו אצלו דרך לימודו שלמד הכל אף דברים שאינם נוגעים למעשה כמו שנוגע לעתה ממש, ולכן היו מונחים 

במוחו כבקופסה.
 ושח לי ח"א אשר הוציא ספר מקיף על הל' רבית, וכבר נדבר בענינים אלו עם הרבה גדולי וגאוני הזמן, 
וכשבא לאאזמו"ר זצ"ל להציג ספרו חשב שמכיון שאינו עוסק בזה הרי לא יטרידו בענין זה, אבל אאזמו"ר 
נכנס עמו מיד בשיחה בהלכות רבית מענין לענין, והלה נדהם והשתומם לראות כי הוא שולט בזה עוד יותר 

מהלומדים אשר ראשם ורובם מונח בענינים אלו. (נכדו הגרד"ב שניאורסון שליט"א)
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מ‡ פ
גם היה מעודד מאד ללמוד בס' הק' שפת אמת 
עה"ת, רבינו היה אומר בשם ר"ש  ז'ליחובער, שהחי־
לוק בין ה"שפת אמת" ל"שם משמואל", שהשפת אמת 

'איז הארץ' [הוא לב] והשם משמואל הוא מוח. 

נועם ‡לימלך
ביאורי רבינו בספרי חסידות היו מפליאים מאוד, 
וכל מי שזכה להיות בג' סעודות כשלמד בספה"ק נועם 
אלימלך ובנועם שיח ביאר דברים העומדים ברומו של 
עולם טעם קצת מטעמו. ובכל זאת, כאשר ביקשו פעם 
להדפיס בקונטרס ממה שנלקט מביאוריו על הספה"ק 
לה־ ח"ו  יהינו  לבל  והזהיר  מאוד  נחרד  אלימלך  נועם 

דפיס זאת. 

ספ‰"˜ ‡ור ור‰
ספה"ק  בלימוד  שב"ק  בליל  קביעות  לו  היתה 
היה  כן  מיוחדת.  בנעימות  תורה  וליקוטי  תורה  אור 
דבוק מאוד לספרי זקה"ק מהורנסטייפל וטשערקאס, 
הקהילות  בעל  זצוק"ל  שהסטייפלער  מספר  והיה 
שאביו  מזה  רק  הוא  לו  שיש  היר"ש  שכל  אמר,  יעקב 
היה לומד אתו בילדותו כל יום בבוקר בספר הק' עמק 
בלימוד  העיקר  זי"ע.  מטשערקאס  להרה"ק  תפילה 
של  דיוקנו  דמות  לראות  אצלו,  היתה  חסידות  ספרי 
עובד ה' לנגד עיניו ולדעת באיזה חיות ובערה ללמוד. 

עבו„‰ פנימי
בשנה  החורף  לזמן  בפתיחה  באריכות  דיבר  כן 
לא  שמבחוץ  הוא  החסידות  עבודת  דעיקר  האחרונה, 
יראה שינוי אלא בתוכו ופנימיותו. פעם ביאר, שאצל 
חסידים מהדרין יותר במצוות שיש בהם יותר כוונות 
והיו  הק',  מהבעש"ט  שנתגלו  יחודים  או  מהאריז"ל 
רוצים  באם  קדימה  דין  ליתן  שצריך  שטענו  אחרים 
להדר יש קודם להדר במצוות דאורייתא, אולם הענין 
בזה דהנה במה שאדם מחויב ודאי דאיכא דין קדימה, 
והנה  להשי"ת  התקרבות  הוא  הידור  של  ענינו  אולם 
הידור בכל המצות לא שייך לתקן באופן כללי על כן 
בהם  שנתגלה  בדברים  להדר  רצו  יותר  חסידים  אצל 
זאת  נעשה  דעי"ז  להשי"ת  בהתקרבות  ההשגה  יותר 

בחיות יותר גדול.

סיפורי ˆ„י˜ים - כמונ‰ מר‚ליו
סיפורי צדיקים היה אצלו ענין מיוחד, וכל סיפור 
שסיפר מצדיקים היה כמונה מעות וכמו חי עם הסיפור 

– באם זה בשמחה או להיפך.
 והיה מרגישים הרגשותיו בכל סיפור באם ענין 
או  הזולת  עם  בצרה  השתתפות  או  הנפש  חשבון  של 
לשמוח בשמחת חבירו והיה אפשר ע"י שמיעת סיפור 
לקנות קנין רב, כן היה נזהר מאוד מלספר סיפור שאינו 
מדויק, והיה אומר בשם הרה"ק רבי שמעו'לי מזעלי־
ונגד  זה,  לעומת  זה  יש  קדושה  של  ענין  דבכל  חוב, 

סיפורי צדיקים מצא לו היצה"ר עצה שבדה סיפורים 
תויר"ש  מלמדים  שהם  שנראה  אף  אמיתיים,  שאינם 

מ"מ מאחר והוא שקר אין יוצא מזה טוב.

 מ‰ר‰ר ‡חרי רבו

רבינו בחל מאד מגוזמאות שהיו אנשים מגזימים 
על צדיקים. ואמר שהמגזים על צדיק הרי זה עובר על 
שבאמת  אוחז  הוא  דהרי  רבו,  אחר  מהרהר  שהוא  זה 
היה רבו צריך להיות במדריגה זו, ואם לא היה הרי זה 

כמהרהר אחר רבו.

ל˜ח לעˆמו
 אומר היה רבינו, העולם נהנה מסיפורי מופתים 
עיקר  אדרבה,  אך  כלום,  אותו  מחייב  זה  ואין  מאחר 
הסיפורים הוא ללמוד מהם לקח לעצמו, אם בדרך רמז 

או לצורך התקשרות. 
הרה"ק  של  לגבאי  נאבדו  פעם  כי  רבינו,  וסיפר 
נעצב  שהגבאי  כמובן  שלו.  ותפלין  הטלית  מרופשיץ 
מאוד. אמר לו הרה"ק: מה לך להיות עצוב וכואב, הרי 
ר"ת,  של  השני  הזוג  רש"י,  של  הוא  אחד  תפילין  זוג 
'ברדיטשו־ הוא  והסידור  'טערקישער',  הוא  הטלית 
וזה  השקית,  רק   – לך  שייך  כבר  אלה  מכל  ומה  בער', 
הלוא מחורר בחורים...". וביאר רבינו דלפעמים אדם 
המהירה,  בתפיסתו  או  הברוכים  בכשרונותיו  מתגאה 
וכן מתגאה במידת החסד שבו, או בזריזותו וכדו'. וצ־
אלא  מעצמו  אינם  הטובות  התכונות  שכל  לדעת  ריך 
מהורים וזקנים שפעלו בתפילתם ובמעשיהם הטובים, 
בו  לעשות  שלא  ליזהר  וצריך  השק...  אלא  אינו  והוא 
השקיפה  בפסוק  השלה"ק  מש"כ  פי'  ובזה  חורים!. 
ממעון קדשיך, דהשקיפה אותיות 'השק יפה', דעיקר 

עבודת האדם לשמור על השק. 

‰עמי„ למי„ים ‰רב‰
הלי־ דרך  על  מיוחד  דגש  שם  הישיבה  בהנהגת 
כל  לתורה.  קדמה  ארץ  דרך  על  פחות  לא  אולם  מוד, 
הבחורים  פרחי  עליו  חביבים  איך  והרגיש  חש  אחד 
במלוא  עדיין  ושאיפותיהם  בלימוד  שקוע  שראשם 
נמ־ שח"ו  תלמידים  בראותו  וסבל  דאב  ומה  טהרתם, 
שכים אחר הריקנות ומאבדים במו ידיהם את עולמם.

מ‡ונן על ‰‰ורים
ללמוד  בניהם  השולחים  הורים  על  מתאונן  היה 

בישיבה ואינם מתעניינים אח"כ על כל צעד שלהם.
הלה  שמחה,  באיזה  תלמיד  של  אב  פגש  פעם   
ניגש לשאול את רבינו אודות בנו. ענה לו רבינו הלא 
למה  כה,  עד  היית  והיכן  שנים  כמה  כבר  לומד  בניך 
יום  כל  אתה  במניות  פרוטות  כמה  משקיע  כשאתה 
מתעניין אם עלה או ירד בכמה אחוזים, ועל חינוך בנים 
אינך מתעניין"... אולם בדרך כלל דרכו בהטפת מוסר 
היה בנחת וע"י אמירה מחוכמת וכמ"ש הגאון מפלא־

צק בדרשות שעיקר כונתן חלק המוסר וכיון שמילתא 

דתמיהא מידכר דכירי מתבל זאת בפירוש פסוק וכו' 
אולם הלוקח רק חלק השנינות שבו דומה לחולה שצ־
ריך לרפואתו תרופה מרה ולכן ערבם הרופא עם דבר 

מתוק, ולקח החולה רק את המתוק לחיך. 

רכו ˆיבורי
על  כראוי  שומרים  שאינם  תלמידים  כשראה 
להלכה  נפק"מ  יש  כי  ואמר  התבטא  ציבורי,  רכוש 
משום  בזה  שאין  חברו  מנכסי  ארי  דמבריח  דהדין 
רגיל  דבר  שזה  כיון  הרמב"ן  כתב  והטעם  חזקה,  קנין 
שאין אדם שרואה נזק חברו ולא הולך להציל ואין בזה 
מעשה בעלות. א"כ בדורנו אפשר שיש גם בזה מעשה 
קנין  משום  בזה  גם  שיש  אפשר  בדורנו  א"כ  בעלות. 

חזקה... 
אוכל  לחדר  יורדים  תלמידים  כמה  כשראה  וכן 
שלא בנימוס הראוי, שח ואמר: איך אתם מבינים הגמ' 
דילפינן ברכה קודם אכילה מכ"ש מברכת המזון דאם 
כשהוא שבע מברך כ"ש כשהוא רעב, ומה הכ"ש הרי 
אפשר  ואיך  הדעת  ישוב  לכם  אין  רעבים  כשאתם 
נד־ שהתורה  מידות  בי"ג  הקשור  דיר"ש  אלא  לברך? 
רשת בהם יודע, כי כשהוא רעב הוא מתבונן שעכשיו 

יותר צריך סיוע מהקב"ה ויודע לברך כדבעי.
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להצטרפות 
לחץ כאן!

דיכטר: "הדרך היחידה היא לצאת למבצע חומת מגן בעזה"
יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ אבי דיכטר: "מול הטרור אין משחק הוגן. זה צודק להשתמש במטוס F-16 כדי להוריד מחבל עם M 16. זה לא ייגמר בשיחות או 

בעצירת חשמל או דלק"

מ‡: יר‡ל לבי‡
(הלי־ דיכטר  אבי  ח״כ 
והביטחון,  החוץ  ועדת  יו״ר  כוד), 
של  המלחמה  דיני  בכנס  התייחס 
למתיחות  הדין״  ״שורת  ארגון 
הביטחונית מול עזה: ''אני מקווה 
חכמה  תהיה  ישראל  שממשלת 
ומפוכ־ מספיק  יצירתית  מספיק, 
חת מספיק כדי להבין שאי אפשר 
בעזה  החמאס  מול  ככה  להמשיך 
ייג־ לא  זה  עלינו.  ללחוץ  שמנסה 
חשמל  בעצירת  או  בשיחות  מר 
או דלק. הדרך היחידה היא לצאת 

למבצע חומת מגן בעזה''.
משחק  אין  הטרור  ''מול 
הוגן. בחיים האמיתיים, המחבלים 
אמצעי  בכל  וישתמשו  הכל  יעשו 
כשנלחמים  בפיגוע.  להצליח  כדי 
ממשחק  לשכוח  עלינו  בטרור, 
בהוגן. בעיניי, זה צודק להשתמש 
במטוס F-16  כדי להוריד מחבל 

.M 16 עם
ארגון  מול  האחרון  בסבב 
דרום  לעבר  בירי  חמאס,  הטרור 

וזכו־ מרקטה  נפגע  ביתי  ישראל, 
לבית  חדרו  רסיסים  נשברו,  כיות 
השי־ בחדר  מהמיטה  מטר  ונחתו 

נה.
טרור  אזור  היא  עזה  רצועת 
רו־ אם  מחבלים.  אלף   40 עם 
עלולים  אנחנו  מה  להסתכל  צים 
שנים,  עשר  בעוד  בעזה  לראות 
לבנון  דרום  על  להסתכל  אפשר 
בעזה  החמאס  מול  וחיזבאללה. 
בשיחות,  בדיבורים,  ייגמר  לא  זה 
דלק.  בעצירת  או  חשמל  בעצירת 
זה לא ייגמר שם. יש שתי דרכים 
רצועת  מול  הבעיה  את  לפתור 
עם  מדינית  בדרך  האחת,  עזה. 
וערב  (מצרים  הערביות  המדינות 
הסעודית). האפשרות שהם יפרזו 

את הרצועה קלושה.
היא  הנוספת  האופציה 
למ־ דומה  זה  בעזה.  צבאי  מבצע 
באיו''ש.  שעשינו  מגן  חומת  בצע 
זה לא ייקח שבועיים או חודשיים, 
הדרך  זו  אבל  זמן,  הרבה  ייקח  זה 
שרצו־ לוודא  נוכל  שבה  היחידה 
ללחוץ  תוכל  לא  הקטנה  עזה  עת 

מנוף  עלינו  ולהטיל  ישראל  על 
שממשלת  מקווה  אני  טרור.  של 
מספיק,  חכמה  תהיה  ישראל 
שאי  להבין  כדי  מספיק  יצירתית 
אפשר להמשיך ככה מול החמאס 

בעזה שמנסה ללחוץ עלינו''.

בה־ דיכטר  ח״כ  הוסיף  עוד 
מה־ ״חלק  כי  הכנס  לנושא  קשר 
הבינלאומית  בזירה  גם  היא  חזית 
ובבתי המשפט, שם אתם פועלים. 
עד  הטרור  נגד  להילחם  נמשיך 
ימצא  הטרוריסטים  אחרון  אשר 

מקומות  משני  באחד  עצמו  את 
בלבד: בכלא או בקבר״.

דיכטר  אמר  הדברים  את 
״שורת  ארגון  של  השנתי  בכנס 
בפעם  השנה  שמתקיים  הדין״ 
מלחמה  בדיני  ועוסק  השלישית 

הקרב.  בשדה  משפטיות  וסוגיות 
בכנס משתתפים השנה שורת מו־
המש־ בתחום  בינלאומיים  מחים 
ומהעו־ מהארץ  ציבור  אישי  פט, 
בכירים  וגורמים  צה״ל  בכירי  לם, 

נוספים.
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להצטרפות 
לחץ כאן!

דיכטר: "הדרך היחידה היא לצאת למבצע חומת מגן בעזה"
יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ אבי דיכטר: "מול הטרור אין משחק הוגן. זה צודק להשתמש במטוס F-16 כדי להוריד מחבל עם M 16. זה לא ייגמר בשיחות או 

בעצירת חשמל או דלק"

מ‡: יר‡ל לבי‡
(הלי־ דיכטר  אבי  ח״כ 
והביטחון,  החוץ  ועדת  יו״ר  כוד), 
של  המלחמה  דיני  בכנס  התייחס 
למתיחות  הדין״  ״שורת  ארגון 
הביטחונית מול עזה: ''אני מקווה 
חכמה  תהיה  ישראל  שממשלת 
ומפוכ־ מספיק  יצירתית  מספיק, 
חת מספיק כדי להבין שאי אפשר 
בעזה  החמאס  מול  ככה  להמשיך 
ייג־ לא  זה  עלינו.  ללחוץ  שמנסה 
חשמל  בעצירת  או  בשיחות  מר 
או דלק. הדרך היחידה היא לצאת 

למבצע חומת מגן בעזה''.
משחק  אין  הטרור  ''מול 
הוגן. בחיים האמיתיים, המחבלים 
אמצעי  בכל  וישתמשו  הכל  יעשו 
כשנלחמים  בפיגוע.  להצליח  כדי 
ממשחק  לשכוח  עלינו  בטרור, 
בהוגן. בעיניי, זה צודק להשתמש 
במטוס F-16  כדי להוריד מחבל 

.M 16 עם
ארגון  מול  האחרון  בסבב 
דרום  לעבר  בירי  חמאס,  הטרור 

וזכו־ מרקטה  נפגע  ביתי  ישראל, 
לבית  חדרו  רסיסים  נשברו,  כיות 
השי־ בחדר  מהמיטה  מטר  ונחתו 

נה.
טרור  אזור  היא  עזה  רצועת 
רו־ אם  מחבלים.  אלף   40 עם 
עלולים  אנחנו  מה  להסתכל  צים 
שנים,  עשר  בעוד  בעזה  לראות 
לבנון  דרום  על  להסתכל  אפשר 
בעזה  החמאס  מול  וחיזבאללה. 
בשיחות,  בדיבורים,  ייגמר  לא  זה 
דלק.  בעצירת  או  חשמל  בעצירת 
זה לא ייגמר שם. יש שתי דרכים 
רצועת  מול  הבעיה  את  לפתור 
עם  מדינית  בדרך  האחת,  עזה. 
וערב  (מצרים  הערביות  המדינות 
הסעודית). האפשרות שהם יפרזו 

את הרצועה קלושה.
היא  הנוספת  האופציה 
למ־ דומה  זה  בעזה.  צבאי  מבצע 
באיו''ש.  שעשינו  מגן  חומת  בצע 
זה לא ייקח שבועיים או חודשיים, 
הדרך  זו  אבל  זמן,  הרבה  ייקח  זה 
שרצו־ לוודא  נוכל  שבה  היחידה 
ללחוץ  תוכל  לא  הקטנה  עזה  עת 

מנוף  עלינו  ולהטיל  ישראל  על 
שממשלת  מקווה  אני  טרור.  של 
מספיק,  חכמה  תהיה  ישראל 
שאי  להבין  כדי  מספיק  יצירתית 
אפשר להמשיך ככה מול החמאס 

בעזה שמנסה ללחוץ עלינו''.

בה־ דיכטר  ח״כ  הוסיף  עוד 
מה־ ״חלק  כי  הכנס  לנושא  קשר 
הבינלאומית  בזירה  גם  היא  חזית 
ובבתי המשפט, שם אתם פועלים. 
עד  הטרור  נגד  להילחם  נמשיך 
ימצא  הטרוריסטים  אחרון  אשר 

מקומות  משני  באחד  עצמו  את 
בלבד: בכלא או בקבר״.

דיכטר  אמר  הדברים  את 
״שורת  ארגון  של  השנתי  בכנס 
בפעם  השנה  שמתקיים  הדין״ 
מלחמה  בדיני  ועוסק  השלישית 

הקרב.  בשדה  משפטיות  וסוגיות 
בכנס משתתפים השנה שורת מו־
המש־ בתחום  בינלאומיים  מחים 
ומהעו־ מהארץ  ציבור  אישי  פט, 
בכירים  וגורמים  צה״ל  בכירי  לם, 

נוספים.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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כלל ישראל מתגייס בהמוניו

קמפיין "בנפשנו תיבנה" למען בנין בית המדרש סטריקוב
הבית של עמל התורה ועבודת הצדקה

מ‡: מ. מון
ישראל  כלל  התעורר  מאז 
נדיר  בגילוי  לאחיו  איש  לסייע 
של אהבת ישראל, עוד לא נקרתה 
אחד  ברגע  לזכות  כזו,  הזדמנות 
הרצוף  בפז,  יסולא  שלא  באוצר 
עולמות עולמות של עמל התורה 
במשך שנות דור, עם באר צדקות 
לאלפים,  נפשות  המחיה  וחסדים 
הנ־ פנייתו  שעה.  ושעה  יום  יום 
דירה של מרן אדמו"ר מסטריקוב 
בנין  למען  שכם  להטות  שליט"א, 
כולו  כל  יהיה  אשר  מדרשו  בית 
עמל התורה וגמילות חסדים, יחד 
יש־ גדולי  של  קדשם  קריאת  עם 
חיים  רבי  הגאון  ורבנן  מרנן  ראל, 
רבי  הגאון  שליט"א,  קנייבסקי 
גרשון אידלשטיין שליט"א, הגאון 
מעניקים  שליט"א  לנדא  דוב  רבי 
לנו את ההזדמנות הנדירה לרכוש 
אוכל  שאדם  נצח  בבנין  שותפות 
פירותיו בעולם הזה והקרן קיימת 

לו לדורי דורים.
בכל  סטריקוב  חסידי  קהל 
רחבי ארץ הקודש, יחד עם אוהדי 
ברחוב  סטריקוב  המדרש  בית 
בית  שהינו  ברק,  בבני  אלשיך 

מרביצי  ממאה  ללמעלה  היוצר 
ושותפי  ישיבות,  וראשי  תורה 
הליכותיו בקודש של מרן אדמו"ר 
בהתלהבות  מתגייסים  שליט"א, 
המער־ ימי  שני  לקראת  קודש 
סיון  כ"ט  כ"ח  ושלישי,  שני  כה, 
בעז"ה  יוכרע  בהם  הבעל"ט, 
בכוחות משותפים גורלו של בית 
זה  המצפה  ההיסטורי  המדרש 

כמה לבניינו.
מאות לומדים וחסידים ובני 
תלויה  נפשם  אשר  משפחותיהם 
בבנין הבית הקדוש הזה, יחד עם 
מסטריקוב  שליט"א  אדמו"ר  מרן 
ומ־ חייו  מרכז  הוא  הזה  שהבית 
שכן פעילותו הקדושה, משוועים 
והעמדתו  הבית  לבנין  לב  מקרב 
מגלותם  להשיב  כדי  תילו,  על 
עם  הוותיק  הספרים  ארון  את 
והלומדות  הראשונים  ספרי  המון 
המופ־ הלומדים  את  והשו"ת; 
של  הלילות  את  שהרעידו  לגים 
בני ברק בקול לימודם הענוג, כמו 
והחסד  החסידות  מפעלי  את  גם 
אור  מלאות  קרניים  שלחו  אשר 
ולכל  בלבותם  לישרים  ותקווה 
כן  כמו  ומשענה.  משען  מבקש 
של  השיתין  אמות  מתוך  זועקים 

של  הקדושים  חייו  גווילי  הבנין, 
כ"ק מרן אדמו"ר מסטריקוב זי"ע, 
שכבש בפני תלמידיו דרך קדושה 
ללא  התורה  עמל  של  ומיוחדת 
מופלאה  פשטות  לצד  גבולות, 
ונפש.  לב  מקרב  ישראל  ואהבת 
הקדוש  הכנסת  בית  מקום  על 
זי"ע  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הנחיל 
המעמיק,  הלימוד  יסודות  את 
לתורת  ושיטתי  נרחב  ביאור  עם 

רבוה"ק לבית בריסק.
נוצר  האחרונים  בימים 
קה־ המקיף  חזקה  התלהבות 
קהילות  בכל  מאוד  נרחבים  לים 
עצומה  זכות  הרואים  הקודש, 
לעצמם, להתייצב לימין בית סט־
אדמו"ר  מרן  נזרה,  ונושא  ריקוב, 
שליט"א, בעזרת חסידי סטריקוב 
מלח־ ואשר  ימינו,  על  העומדים 
הדת,  צביון  על  פשרות  ללא  מתו 
רבים  בקרב  עמוק  רושם  חרטה 
והחסי־ התורה  בעיר  שלמים  וכן 
דות ומחוצה לה. גדולי תורה נע־
נים, כי זו היא לא רק מערכה על 
אם  כי  סטריקוב,  בית  של  קיומו 
ועל  וחכמיה"  "יבנה  על  מערכה 

נקודת בת עינה של בני ברק.
רבי  הגאון  מרן  של  דבריו 

במכ־ שליט"א  קנייבסקי  חיים 
בעד  מדברים  במיוחד  נדיר  תב 
"סטרי־ הכנסת  "בית  עצמם: 
ברק  בבני  אלשיך  ברחוב  קוב" 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  בנשיאות 
הוא בית היוצר להרבה גדולי יש־
מתוכו  מש  לא  התורה  וקול  ראל, 
ארוכות  שנים  במשך  ולילה  יום 
קאמינא,  ומכירי  וביודעי  מאוד, 
חלק  להיות  נפש  בעל  לכל  וראוי 
ממצווה רבה זו של בנין בית הכ־
נסת, וכל המסייעים יתברכו בכל 
רוויחי  ומזוני  חיי  בניי  הברכות 

וסיעתא דשמיא בכל העניינים".
רבי  ממרן  מיוחד   מכתב 
ישי־ ראש  שליט"א  לנדאו  דב 
לעמוד  שמבקש  סלבודקה,  בת 
מסטרי־ האדמו"ר  ש"ב  לימין 
כותב  דבריו  ובתוך  שליט"א  קוב 
שהיות ובניית הבית משתהה ללא 
מוצא, הם מתגלגלים ממקום למ־
קום ללא מנוח, ומה רבם המצווה 
ואך  האפשר  ככל  לימינם  לעמוד 
למ־ כתף  המטים  לכל  וחסד  טוב 

צווה גדולה ונכבדה זו. 
ברוך  רבי  הגאון  דברי  גם 
מגלים  שליט"א,  פוברסקי  דוב 
המדרש  בית  של  מקדושתו  טפח 

של  העמוקים  ושורשיו  סטריקוב 
הנטועים  זי"ע  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
של  המדרש  "בית  יסודותיו:  בין 
הכ־ נאמר  עליו  סטריקוב  חסידי 
מכל  ציון  שערי  ה'  "אוהב  תוב 
משכנות יעקב, ומבואר בגמ' (בר־

המצוינים  שערים  שהם  ה')  כות 
בית  משחרב  נאמר  וע"ז  בהלכה, 
המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא 
הזה  והמקום  הלכה,  של  אמות  ד' 
הוא כולו ד' אמות של הלכה יומם 
שבהם  סטריקוב  חסידי  ולילה, 
שהיה  זצוק"ל  האדמו"ר  תלמידי 
ויראה!  באהבתו  הדור  מגדולי 
בהקמת  חלק  ליטול  רבה  מצוה 
המ־ וכל  דורנו  של  המקדש  בית 
סייע יזכה לשפע ברכה והצלחה".
הוזעקו  אליו  גורלי  בכינוס 
התעו־ ניכרה  סטריקוב,  חסידי 
לידי  שבאה  גבולות  חוצה  ררות 
מיליונים  של  בהתחייבות  ביטוי 
בנין  השלמת  את  בעז"ה  שיקרבו 
לעין.  הנראה  בעתיד  הכנסת  בית 
הגורליים,  המערכה  ימי  לקראת 
לה־ כבירים  מאמצים  מתבצעים 
כלל  של  האישיים  היעדים  שגת 
סטריקוב,  בית  ואוהדי  חסידי 
הנ־ קריאתו  בוקעת  כשבמקביל 

שליט"א  אדמו"ר  מרן  של  רגשת 
יכונה,  ישראל  בשם  אשר  לכל 
של  וכבודם  התורה  כבוד  ואשר 
לכם  קחו  לליבו:  יקרים  ישראל 
אבן בבית מקדש מעט זה שיעמוד 

לשמכם ולזכרכם ימים רבים!
שמספרו  התרומות  במוקד 
ימי  במהלך  שיפעל   0723940444
שעות   24 מענה  יינתן  ההתרמה, 
ביממה על ידי צוות מוגבר, שיר־
שום בדיוק וברצינות כל שם ושם, 
לצורך העברתו לידי מרן אדמו"ר 
על  בתפילותיו  שיעתיר  שליט"א 
כל תורם ותורם. ובהודעה נדירה 
אדמו"ר  מרן  הסכים  ומיוחדת, 
סכום  יתרום  אשר  לכל  שליט"א 
להעתיר  ומעלה,   ₪  720 של 
כפיו  נשיאת  בעת  בתפילה  עליו 
טובות  ופרנסות  ברכות  להמשיך 

בברכה המשולשלת בתורה.
בית המדרש סטריקוב אשר 
היה מאז ומעולם ביתו ונחלתו של 
כל אוהב תורה באשר הוא, ימשיך 
ישראל",  "כלל  של  ביתו  להיות 
ועתה ביתר שאת, כאשר כלל יש־
פינת  לבנין  בהמוניו  מתגייס  ראל 
יקרת זו, מתוך התעוררות נפלאה 
של אהבת התורה ואהבת ישראל.

כנס חינוכי רב רושם התקיים 
ע"י ת"ת נדבורנה ביתר

הכנס התקיים בראשות כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א • נשאו 
דברים המחנכים הדגולים הרב פנחס ברייער והרב משה ברוורמן 

בנושא התמודדות הורים עם ילדים בדורינו

מ‡: מ. מון
בראשות  רב  קהל 
ביתר  מנדבורנה  האדמו"ר 
בכנס  השתתף  שליט"א 
שהת־ חינוך  בעניני  עיון 
שער  המדרש  בבית  קיים 
נדבורנה  דחסידי  התפילה 
והחסידות  התורה  בעיר 

ביתר.
עמד  הכנס  במרכז 
התמודדות  של  הנושא 
בדו־ הילדים  עם  ההורים 

רינו דור השפע.
כ"ק  דברים  נשאו 
מנדבורנה  האדמו"ר 
מסורת  בענין  שליט"א 
הילדים  בחינוך  הקודש 
לש־ ושלא  דנא  כמקדמת 
נות כקוצו של יוד ממסורת 
אבותינו. ובתוך דבריו אמר 
ולומר  לשנות  מנסים  "אם 
עצ־ את  להתאים  שצריך 
למנהגים  הזה,  לדור  מנו 
מקילים  ממילא  היום,  של 
כל הזמן, שהרי את התורה 
לפרש  יכול  הרי  פה  שבעל 
של  הכח  כרצונו.  אחד  כל 
היא  נחלתו,  חבל  יעקב 
קשורים  להיות  המסורת, 

אביך,  יעקב  לנחלת  לחבל, 
לשאל אביך ויגדך, לשאול 
מתאים,  זה  אם  נהגו,  איך 
נהגו  וזקננו  רבותינו  אם 
חש־ ולעשות  ולבדוק  כך, 

כמה  עד  לראות  הנפש  בון 
מחוברים וקשורים לזה".

בר־ משה  ר'  הגאון 
וורמן שליט"א ראש ישיבת 
דברים  נשא  שערים  מאה 
שבין  הדק  ההבדל  בענין 
לבין  לילד  אהבה  הענקת 
נזק  שגורם  מיותר  פינוק 

לעתידו של הילד.
דברים  נשא  אחריו 
פנחס  ר'  הדגול  המחנך 

בנושא  שליט"א  ברייער 
החסידי  הנער  התמודדות 
בדורינו,  הנער  במשאלות 
כל  ומלא  קורץ  שהרחוב 
סדר  לבנות  וכיצד  טוב, 
עדיפויות נכון לטובת הילד 
העולה  בדרך  שיעלה  כדי 

בית קל.
דברים  נשא  כמו"כ 
מפקח הת"ת ר' שלמה בי־
חשיבות  על  שליט"א  נעט 
למח־ ההורה  בין  השיתוף 
שליחות  לשניהם  אשר  נך 
בנינו  את  לגדל  משותפת 
בדרך  בעדינו  הערבים 

הישר.

דרמטי: לרגל הוזלת המחירים בביטוח 
המשלים - משפחה חרדית תחסוך עד מאות 

שקלים בחודש ב'לאומית שירותי בריאות'
כלי תקשורת בדקו ומצאו: 'לאומית שירותי בריאות' היא הזולה ביותר מבין קופות החולים, 
עם פער של עשרות עד מאות שקלים מהקופה היקרה ביותר * ההפחתה הצפויה בלאומית 

היא כ 15 מיליון ₪ ללקוחות הקופה ◆ כל הפרטים

בשבוע הבא צפוי תעריף הביטוח 
המשלים של קופות החולים להתעדכן 
וזו  אחוזים)  מספר  של  כוללת  (הוזלה 
הזדמנות טובה לערוך השוואת עלויות 

בין קופות החולים.
מספר כלי תקשורת, בהם גל"צ, 
נתו־ ופרסמו  בנושא,  בדיקה  יזמו 
שירותי  'לאומית  כי  עולה  מהם  נים 
בריאות' היא הזולה והמשתלמת ביותר 

מבין כלל קופות החולים. 
של  הנוח  המחיר  האמת,  למען 
חדש,  אינו  למתחרות  ביחס  'לאומית' 
הע־ הפער  זהו  שמפתיע  מה  אולם 
למספרים  ניתן  'לאומית'.  לטובת  צום 

לדבר:
משפחה בת 5 נפשות (זוג הורים 
שירותי  ב'לאומית  תשלם  ילדים)  ו-3 
בסיסי 74  בריאות  ביטוח  על  בריאות' 
משפחה  אותה  וכמה  בחודש.  שקלים 
תחזיקו  האחרות?  אצל  תשלם  בדיוק 
חזק. בכללית – 108 שקלים, במאוחדת 
143 שקלים ובמכבי 154 שקלים לחו־

דש. לא פחות. 
עומד  הפער  לראות,  שניתן  כפי 
קטנות  במשפחות  שקלים  עשרות  על 
יותר?  גדולות  במשפחות  ומה  יחסית, 
שם הפער הולך וצומח ויכול להגיע עד 

לכדי מאות שקלים בחודש. 
לאחרונה  שנערך  בסקר  כי  יצוין 
ותוצאותיו פורסמו בעיתון 'דה מרקר' 
זכתה 'לאומית שירותי בריאות' במקום 
וקטגוריות,  פרמטרים  בשלל  הראשון 
ביניהן: שביעות הרצון של המבוטחים 
שאינם  בקופות  השירותים  ממחירי 
הזה  בפרמטר  הבריאות.  בסל  כלולים 
 .3.77 עם  בראש  לאומית  התייצבה 
אחריה ברשימה מכבי וכללית, ובמקום 

האחרון מאוחדת עם  3.42 בלבד.
כידוע, 4 העקרונות שמנחים את 
כמדיניות  בריאות'  שירותי  'לאומית 
אישי,  יחס  הם:  החרדי  הציבור  עבור 

התאמה, מקצועיות וכדאיות. 
מצ־ לעיל  הצגנו  אותם  הנתונים 
להעניק  מתמדת  חתירה  על  ביעים 
ביותר,  הכדאי  הסל  את  למטופלים 
ללא התפשרות על הרמה המקצועית. 
יודגש כי הפער הגדול במחיר תקף גם 

הרבה מעבר לביטוח הבסיסי.
אם ניקח למשל זוג צעיר בני 22 
בלי ילדים, אשר בוחרים להיות חברים 
המשלים  הביטוח  של  הגבוה  ברובד 
תהיה  ב'לאומית'  החודשית  הפרמיה 
עלות  לעומת  בלבד,  שקלים   57.12
לבני  העלות  שבהן  אחרות  בקופות 

לאחר  ומעלה.  שקלים  הינה 120  הזוג 
עו־ המחירים  פערי  ילדים,  שנולדים 
בקופות  הופך  המשלים  והביטוח  לים, 
האחרות לנטל כלכלי כבד. אז שהמס־
פרים ברורים, והפערים גדולים כל כך, 

הבחירה קלה ופשוטה.
לאומית מעניקה למבוטח את סל 
השירותים המקצועי ביותר והמשתלם 
"לאומית  המשלים   הביטוח  ביותר. 
רופאים  ייעוץ   היתר:  בין  כולל  זהב" 
תרופות  פרטיים,  ניתוחים   , מומחים 
הב־ בסל  נכללים  שאינם  ושירותים 
ושי־ טיפולים  של  מורחב  סל  ריאות, 
טיפולי  האם,  רפואת  בתחומי  רותים 
פרטיות  שיניים  במרפאות  שיניים 
 280 כ-  עם  הסכמים  זהב'  [ל'לאומית 
מרפאות שיניים פרטיות ברחבי הארץ, 
ארוכים  חודשים  להמתין  צורך  ואין 
לתורים], שירותי אופטיקה מקצועיים 
שנמ־ חנויות   70 של  ארצית  בפריסה 
צאות בהסדר עם 'לאומית', השתתפות 
בלייזר,  משקפיים  בהסרת  גבוהה 
 ,  15 גיל  עד  הילד  התפתחות  טיפולי 
טיפולי רפואה משולבת: הומיאופתיה, 
פלד־ רפלקסולוגיה,  כירופרקטיקה, 
שיאצו,  טווינא,  סיני,  דיקור  נקרייז, 

ועוד. 

15 יום שישי כ"ה סיון תשע"ט 28/06/2019

הישג למחאה נגד מפעל הפיס:

מפעל הפיס החליט לבחון מחדש את מימון הפרס שעורר סערה
אחרי שאלפים ביטלו את מינוי הפיס שלהם והורים שכולים מחו מול משרדי החברה, החליט דירקטוריון מפעל הפיס לבחון מחדש את מימון הפרס על המיצג אודות 

העו"ד שמייצגת אסירים ביטחוניים

מ‡: יר‡ל לבי‡
להפ־ החליט  המפעל  דירקטוריון 
ויבחן  דוקאביב  פסטיבל  מימון  את  סיק 
את ביטול הזכייה של הסרט המציג את 
צמל  לאה  הדין  עורכת  של  חייה  סיפור 
פורום  ביטחוניים.  אסירים  שמייצגת 
וני־ השפיות  "ניצחון  בחיים":  "בוחרים 

צחון ההגיון הבריא".
פנו  זועמים  אזרחים  אלפי  כזכור, 
בתחילת השבוע למפעל הפיס בדרישה 
כספי  פרס  בעקבות  המנוי  את  לבטל 
בחסות הפיס ליוצרי המיצג  'לאה צמל 

– עורכת דין'.
הדין  עורכת  על  מסופר  במיצג 
מש־ ובהם  מחבלים  בגאווה  המייצגת 
של  ורוצחה  ברמאללה  הלינץ'  תתפי 

אורי אנסבכר הי"ד.
לקריאתן  בזאת  מצטרפת  "אני 
עצירת  בדבר  השכולות  המשפחות  של 

לקבל  אמורים  אותו  מטעמכם,  המענק, 
שק־ אלף  של 150  בגובה  הסרט,  יוצרי 
האדומות  בעיניהן  אצבע  כתקיעת  לים. 
שאינן  השכולות,  המשפחות  של  מבכי 
במות  ההתעסקות  סביב  מנוח  יודעות 
אתי  ח"כ  כתבה  ויקירותיהן",  יקיריהן 
בפ־ הפיס  למפעל  (הליכוד)  עטיה  חוה 

נייתה.
מת־ האחרונים  בחודשים  כזכור, 
'בצ־ ארגון  ידי  על  קמפיין  בנושא  נהל 
הפיס  מפעל  כנגד  שכולים  והורים  למו' 
הפרס.  בעקבות  ציבור  מכספי  הממומן 
על  מגנה  שצמל  נאמר  הסרט  בפרסומי 
את  שעורר  דבר  חמושים"  "לוחמים 
השכולות  המשפחות  בני  של  זעמם 
שצמל אישית ייצגה את רוצחי ילדיהם 

ובני משפחות הרוצחים.
משפחות  ממאה  למעלה  במקביל, 
מפעל  ליו"ר  אישי  באופן  פנו  שכולות 

הכ־ הפרס  הענק  שיבטל  בבקשה  הפיס 
הפיס  מפעל  אולם  הסרט,  ליוצרי  ספי 
סרב בטענה שמדובר בוועדה מקצועית 

שאינה בודקת תכנים.
של  המוני  גל  נרשם  כך  בעקבות 
בין  הפיס.  במפעל  מנוי  ביטולי  אלפי 
ובהם  שכולים  הורים   – המנוי  מבטלי 
שב־ שנרצח  הי"ד  פונד  ארז  של  אמו 
מצומת  בטרמפ  מהישיבה  חזרה  דרכו 
תפוח לכיוון עפרה. "איך ניתן לתת כסף 
אישי  סיפור  לא  זה  מחבלים?  להאדרת 
יש־ כלל  של  אלא  צמל  לאה  מול  שלי 

ראל". אמרה האם השכולה.
בתגובה:  נמסר  הפיס  ממפעל 
המשמעותי  הגוף  הוא  הפיס  "מפעל 
ביותר בכל הקשור לתמיכה ועידוד הת־
המ־ בישראל.  והיצירה  האמנות  רבות, 
שותף לכל אלו הוא שבכולם ללא יוצא 
מן הכלל, ועדות בלתי תלויות הן שקו־

בעות את הדירוג של היצירות ובוחרות 
את המנצחים".

שי גליק מנכ"ל 'בצלמו' מסר: "אני 
השכל  עושה  שלא  שמה  מקווה  מאוד 
לוועדות  הכבוד  כל  עם  הכסף.  יעשה 
מקצועיות מפעל הפיס נועד לשרת את 
אזרחי ישראל. אני בטוח שמפעל הפיס 
מחויב ללקוחות שלו שמצביעים בידיים 
פשוטו כמשמעו בדרישה שמפעל הפיס 

יפסיק לממן אירועים כאלה. אנחנו קו־
ראים ליו"ר מפעל הפיס החדש להחליט 
הפוג־ אירועים  לממן  לא  משמעית  חד 

עים במדינת ישראל".
מפורום "בוחרים בחיים" של המ־

שפחות השכולות המלווה על ידי תנועת 
הצומחת  ״המחאה  נמסר:  תרצו"  "אם 
מנויים  מאות  וביטול  האחרונים  בימים 
מפעל  להנהלת  השכמה  קריאת  היא 
הפיס. הציבור השפוי אינו מעוניין שכ־
בחר  אשר  סרט  יוצרי  לידי  יגיע  ספיו 
של  "הפרקליטה  את  גיבור  כדמות  לו 
המחבלים". אנו קוראים להנהלת מפעל 
הפיס להודיע במיידית שהוא מושך את 
תמיכתו הכספית לתחרות אשר הגדירה 
את עו"ד לאה צמל מי שהגנה בבית המ־
שפט על מחבלים רוצחים כדמות "מעו־
הפקר.  אינו  ילדינו  דם  השראה".  ררת 
אנו נדאג להזכיר זאת לכל מי שישכח״.

נמשך פרויקט הייעור הביטחוני נגד טילים על 
עוטף עזה

במסגרת הפרויקט יינטעו מאות עצים במטרה לשמור על תושבי העוטף מירי ישיר, כפי שקרה כבר מספר פעמים 
בשנים האחרונות

מ‡: יר‡ל לבי‡
החלו  שנים  מספר  לפני  כבר 
בצידי  בוגרים  עצים  לנטוע  בקק"ל 
בצד  עזה,  בעוטף  וישובים  דרכים 
הנטיעות,  הרצועה.  עבר  אל  הפונה 
ביטחוני"  "ייעור  השם  את  שקיבלו 
נולדו כחלק מתכנית של קק"ל להגן 
הכביש  ומשתמשי  התושבים  על 
של  ישיר  ירי  נגד  עזה  עוטף  באזור 
הודיעו  כעת  נ"ט.  וטילי  מקלעים 
הם  כי  הביטחון  ובמשרד  בקק"ל 
קק"ל  וכי  הפרויקט  את  מרחיבים 
כביש  לאורך  עצים  בנטיעת  תחל 
את  באזור.  נוספים  וכבישים   34
במלואו,  קק"ל  מממנת  הפרויקט 
מנטיעות העצים ועד תחזוקה, גיזום 

וטיפול לאורך השנה. 
נטיעות  בוצעו  א',  בשלב 
נתיב  הישוב  במבואת  ביטחוניות 
העשרה, בתוך הישוב, לאורך כביש 
כעת  עזה.  כפר  לישוב  וסמוך   232
בנטיעות  להתחיל  בקק"ל  מתכננים 
לקי־ מהכניסה   ,34 בכביש  נוספות 
בו  באזור  הכביש,  ולאורך  ארז  בוץ 
של  ברכבו  הנ"ט  פגיעת  התרחשה 
משה פדר ז"ל לפני כחודשיים. בנו־
סף, מתכננים בקק"ל, לקיים נטיעות 
נירעם,  צומת  באזור  גם  ביטחוניות 
הכביש  באזור  ואף  מפלסים,  קיבוץ 
שם  השחור,  החץ  לאנדרטת  סמוך 
מיד  נ"ט  טיל  אוטובוס  חטף  בעבר 
באנ־ לסיור  חיילים  שהוריד  לאחר 

דרטה.
דרום  מרחב  מנהל  גיגי,  דני 
נטי־ מבצעים  "אנו  סיפר:  בקק"ל, 
פרויקט  את  ומרחיבים  נוספות  עות 
סיבות  משתי  הביטחוני  הייעור 
כינון  נגד  ביטחוני  מענה   – עיקריות 

ומ־ באזרחים  פגיעה  למניעת  ישיר 
יפגע  שלא  אסתטי  ומענה  כוניות, 
מאמי־ אנו  הנגב.  מערב  של  בנוף 
מגיע  עזה  בעוטף  לתושבים  כי  נים 
ולא  וירוקה  פורחת  בסביבה  לחיות 
החלטנו  זו  ומסיבה  צבאי  במוצב 
לקיים את הנטיעות כפתרון שעונה 
מהמקו־ בחלק  הסוגיות.  שתי  על 
שהציבו  קירות  יחליפו  העצים  מות 
הנטי־ כל  עפר.  סוללות  או  בצה"ל, 
כולל  הפרויקט,  הקמת  מרגע  עות, 
השנה,  במהלך  שוטפת  תחזוקה 
במימון מלא של קק"ל. יש לנו צוות 
ואחראי  בעצים  שמטפל  ייעודי 
ואנו  הביטחוני  הייעור  פרויקט  על 
חודשים  ארבעה  תוך  כי  מעריכים 
שנ־ העצים  הנטיעות.  שלב  יסתיים 

בחרו הם סוגים שונים של עצי אק־
ליפטוס בשל הצימוח המהיר שלהם 

כמגן  שמשמשת  הרחבה  והפריחה 
במקרה זה".

היום כ"ה בסיון: 
יום זה נחשב 
ליום תענית

ביום זה נהרגו שלושה מעשרת הרוגי 
המלכות, התנאים רבי שמעון בן גמליאל, 
רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, ורבי 

חנינא סגן הכהנים

מ‡: יר‡ל לבי‡
היום  בסיון  כ"ה  יום 
בו  כי  תענית,  ליום  נחשב 
מעשרת  שלושה  נהרגו 
התנאים  המלכות,  הרוגי 
גמליאל,  בן  שמעון  רבי 
אלישע  בן  ישמעאל  רבי 
סגן  חנינא  ורבי  גדול,  כהן 

הכהנים.
המל־ הרוגי  עשרת 
כות, עשרה תנאים שהוצאו 
הרו־ השלטון  בידי  להורג 
ישראל,הוצאו  שבארץ  מאי 
משונות  במיתות  להורג 
רבי  מהם,  ואחד  ואכזריות, 
נשרף  תרדיון,  בן  חנינא 
שהונח  תורה  ספר  עם  יחד 

בחיקו.
את  שהוציאו  בשעה 
על  מקבל  היה  עקיבא  רבי 

שמים,  מלכות  עול  עצמו 
ואמרה  קול  בת  ויצאה 
שאתה  עקיבא  רבי  'אשריך 
הבא'.  העולם  לחיי  מזומן 
נמשכה  הריגתם  תקופת 
על פני מאה שנה, וצדיקים 
על  בכך  כיפרו  שהם  אמרו 
בידי  שנמכר  יוסף  מכירת 
הצט־ והקב'ה  אחיו  תשעה 

רף עמם להיות עשרה.
קדו־ של  הריגתם  על 
התחברה  אלו,  עליון  שי 
'אלה  בשם  מפורסמת  קינה 
בני  אומרים  אותה  אזכרה', 
של  מוסף  בתפילת  אשכנז 
ספרד  ובני  כיפורים,  יום 
וכן  באב,  לתשעה  בקינות 
בתשעה  הנאמרת  הקינה 
אדירי  הלבנון  "ארזי  באב 

התורה".
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הישג למחאה נגד מפעל הפיס:

מפעל הפיס החליט לבחון מחדש את מימון הפרס שעורר סערה
אחרי שאלפים ביטלו את מינוי הפיס שלהם והורים שכולים מחו מול משרדי החברה, החליט דירקטוריון מפעל הפיס לבחון מחדש את מימון הפרס על המיצג אודות 

העו"ד שמייצגת אסירים ביטחוניים

מ‡: יר‡ל לבי‡
להפ־ החליט  המפעל  דירקטוריון 
ויבחן  דוקאביב  פסטיבל  מימון  את  סיק 
את ביטול הזכייה של הסרט המציג את 
צמל  לאה  הדין  עורכת  של  חייה  סיפור 
פורום  ביטחוניים.  אסירים  שמייצגת 
וני־ השפיות  "ניצחון  בחיים":  "בוחרים 

צחון ההגיון הבריא".
פנו  זועמים  אזרחים  אלפי  כזכור, 
בתחילת השבוע למפעל הפיס בדרישה 
כספי  פרס  בעקבות  המנוי  את  לבטל 
בחסות הפיס ליוצרי המיצג  'לאה צמל 

– עורכת דין'.
הדין  עורכת  על  מסופר  במיצג 
מש־ ובהם  מחבלים  בגאווה  המייצגת 
של  ורוצחה  ברמאללה  הלינץ'  תתפי 

אורי אנסבכר הי"ד.
לקריאתן  בזאת  מצטרפת  "אני 
עצירת  בדבר  השכולות  המשפחות  של 

לקבל  אמורים  אותו  מטעמכם,  המענק, 
שק־ אלף  של 150  בגובה  הסרט,  יוצרי 
האדומות  בעיניהן  אצבע  כתקיעת  לים. 
שאינן  השכולות,  המשפחות  של  מבכי 
במות  ההתעסקות  סביב  מנוח  יודעות 
אתי  ח"כ  כתבה  ויקירותיהן",  יקיריהן 
בפ־ הפיס  למפעל  (הליכוד)  עטיה  חוה 

נייתה.
מת־ האחרונים  בחודשים  כזכור, 
'בצ־ ארגון  ידי  על  קמפיין  בנושא  נהל 
הפיס  מפעל  כנגד  שכולים  והורים  למו' 
הפרס.  בעקבות  ציבור  מכספי  הממומן 
על  מגנה  שצמל  נאמר  הסרט  בפרסומי 
את  שעורר  דבר  חמושים"  "לוחמים 
השכולות  המשפחות  בני  של  זעמם 
שצמל אישית ייצגה את רוצחי ילדיהם 

ובני משפחות הרוצחים.
משפחות  ממאה  למעלה  במקביל, 
מפעל  ליו"ר  אישי  באופן  פנו  שכולות 

הכ־ הפרס  הענק  שיבטל  בבקשה  הפיס 
הפיס  מפעל  אולם  הסרט,  ליוצרי  ספי 
סרב בטענה שמדובר בוועדה מקצועית 

שאינה בודקת תכנים.
של  המוני  גל  נרשם  כך  בעקבות 
בין  הפיס.  במפעל  מנוי  ביטולי  אלפי 
ובהם  שכולים  הורים   – המנוי  מבטלי 
שב־ שנרצח  הי"ד  פונד  ארז  של  אמו 
מצומת  בטרמפ  מהישיבה  חזרה  דרכו 
תפוח לכיוון עפרה. "איך ניתן לתת כסף 
אישי  סיפור  לא  זה  מחבלים?  להאדרת 
יש־ כלל  של  אלא  צמל  לאה  מול  שלי 

ראל". אמרה האם השכולה.
בתגובה:  נמסר  הפיס  ממפעל 
המשמעותי  הגוף  הוא  הפיס  "מפעל 
ביותר בכל הקשור לתמיכה ועידוד הת־
המ־ בישראל.  והיצירה  האמנות  רבות, 
שותף לכל אלו הוא שבכולם ללא יוצא 
מן הכלל, ועדות בלתי תלויות הן שקו־

בעות את הדירוג של היצירות ובוחרות 
את המנצחים".

שי גליק מנכ"ל 'בצלמו' מסר: "אני 
השכל  עושה  שלא  שמה  מקווה  מאוד 
לוועדות  הכבוד  כל  עם  הכסף.  יעשה 
מקצועיות מפעל הפיס נועד לשרת את 
אזרחי ישראל. אני בטוח שמפעל הפיס 
מחויב ללקוחות שלו שמצביעים בידיים 
פשוטו כמשמעו בדרישה שמפעל הפיס 

יפסיק לממן אירועים כאלה. אנחנו קו־
ראים ליו"ר מפעל הפיס החדש להחליט 
הפוג־ אירועים  לממן  לא  משמעית  חד 

עים במדינת ישראל".
מפורום "בוחרים בחיים" של המ־

שפחות השכולות המלווה על ידי תנועת 
הצומחת  ״המחאה  נמסר:  תרצו"  "אם 
מנויים  מאות  וביטול  האחרונים  בימים 
מפעל  להנהלת  השכמה  קריאת  היא 
הפיס. הציבור השפוי אינו מעוניין שכ־
בחר  אשר  סרט  יוצרי  לידי  יגיע  ספיו 
של  "הפרקליטה  את  גיבור  כדמות  לו 
המחבלים". אנו קוראים להנהלת מפעל 
הפיס להודיע במיידית שהוא מושך את 
תמיכתו הכספית לתחרות אשר הגדירה 
את עו"ד לאה צמל מי שהגנה בבית המ־
שפט על מחבלים רוצחים כדמות "מעו־
הפקר.  אינו  ילדינו  דם  השראה".  ררת 
אנו נדאג להזכיר זאת לכל מי שישכח״.

נמשך פרויקט הייעור הביטחוני נגד טילים על 
עוטף עזה

במסגרת הפרויקט יינטעו מאות עצים במטרה לשמור על תושבי העוטף מירי ישיר, כפי שקרה כבר מספר פעמים 
בשנים האחרונות

מ‡: יר‡ל לבי‡
החלו  שנים  מספר  לפני  כבר 
בצידי  בוגרים  עצים  לנטוע  בקק"ל 
בצד  עזה,  בעוטף  וישובים  דרכים 
הנטיעות,  הרצועה.  עבר  אל  הפונה 
ביטחוני"  "ייעור  השם  את  שקיבלו 
נולדו כחלק מתכנית של קק"ל להגן 
הכביש  ומשתמשי  התושבים  על 
של  ישיר  ירי  נגד  עזה  עוטף  באזור 
הודיעו  כעת  נ"ט.  וטילי  מקלעים 
הם  כי  הביטחון  ובמשרד  בקק"ל 
קק"ל  וכי  הפרויקט  את  מרחיבים 
כביש  לאורך  עצים  בנטיעת  תחל 
את  באזור.  נוספים  וכבישים   34
במלואו,  קק"ל  מממנת  הפרויקט 
מנטיעות העצים ועד תחזוקה, גיזום 

וטיפול לאורך השנה. 
נטיעות  בוצעו  א',  בשלב 
נתיב  הישוב  במבואת  ביטחוניות 
העשרה, בתוך הישוב, לאורך כביש 
כעת  עזה.  כפר  לישוב  וסמוך   232
בנטיעות  להתחיל  בקק"ל  מתכננים 
לקי־ מהכניסה   ,34 בכביש  נוספות 
בו  באזור  הכביש,  ולאורך  ארז  בוץ 
של  ברכבו  הנ"ט  פגיעת  התרחשה 
משה פדר ז"ל לפני כחודשיים. בנו־
סף, מתכננים בקק"ל, לקיים נטיעות 
נירעם,  צומת  באזור  גם  ביטחוניות 
הכביש  באזור  ואף  מפלסים,  קיבוץ 
שם  השחור,  החץ  לאנדרטת  סמוך 
מיד  נ"ט  טיל  אוטובוס  חטף  בעבר 
באנ־ לסיור  חיילים  שהוריד  לאחר 

דרטה.
דרום  מרחב  מנהל  גיגי,  דני 
נטי־ מבצעים  "אנו  סיפר:  בקק"ל, 
פרויקט  את  ומרחיבים  נוספות  עות 
סיבות  משתי  הביטחוני  הייעור 
כינון  נגד  ביטחוני  מענה   – עיקריות 

ומ־ באזרחים  פגיעה  למניעת  ישיר 
יפגע  שלא  אסתטי  ומענה  כוניות, 
מאמי־ אנו  הנגב.  מערב  של  בנוף 
מגיע  עזה  בעוטף  לתושבים  כי  נים 
ולא  וירוקה  פורחת  בסביבה  לחיות 
החלטנו  זו  ומסיבה  צבאי  במוצב 
לקיים את הנטיעות כפתרון שעונה 
מהמקו־ בחלק  הסוגיות.  שתי  על 
שהציבו  קירות  יחליפו  העצים  מות 
הנטי־ כל  עפר.  סוללות  או  בצה"ל, 
כולל  הפרויקט,  הקמת  מרגע  עות, 
השנה,  במהלך  שוטפת  תחזוקה 
במימון מלא של קק"ל. יש לנו צוות 
ואחראי  בעצים  שמטפל  ייעודי 
ואנו  הביטחוני  הייעור  פרויקט  על 
חודשים  ארבעה  תוך  כי  מעריכים 
שנ־ העצים  הנטיעות.  שלב  יסתיים 

בחרו הם סוגים שונים של עצי אק־
ליפטוס בשל הצימוח המהיר שלהם 

כמגן  שמשמשת  הרחבה  והפריחה 
במקרה זה".

היום כ"ה בסיון: 
יום זה נחשב 
ליום תענית

ביום זה נהרגו שלושה מעשרת הרוגי 
המלכות, התנאים רבי שמעון בן גמליאל, 
רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, ורבי 

חנינא סגן הכהנים

מ‡: יר‡ל לבי‡
היום  בסיון  כ"ה  יום 
בו  כי  תענית,  ליום  נחשב 
מעשרת  שלושה  נהרגו 
התנאים  המלכות,  הרוגי 
גמליאל,  בן  שמעון  רבי 
אלישע  בן  ישמעאל  רבי 
סגן  חנינא  ורבי  גדול,  כהן 

הכהנים.
המל־ הרוגי  עשרת 
כות, עשרה תנאים שהוצאו 
הרו־ השלטון  בידי  להורג 
ישראל,הוצאו  שבארץ  מאי 
משונות  במיתות  להורג 
רבי  מהם,  ואחד  ואכזריות, 
נשרף  תרדיון,  בן  חנינא 
שהונח  תורה  ספר  עם  יחד 

בחיקו.
את  שהוציאו  בשעה 
על  מקבל  היה  עקיבא  רבי 

שמים,  מלכות  עול  עצמו 
ואמרה  קול  בת  ויצאה 
שאתה  עקיבא  רבי  'אשריך 
הבא'.  העולם  לחיי  מזומן 
נמשכה  הריגתם  תקופת 
על פני מאה שנה, וצדיקים 
על  בכך  כיפרו  שהם  אמרו 
בידי  שנמכר  יוסף  מכירת 
הצט־ והקב'ה  אחיו  תשעה 

רף עמם להיות עשרה.
קדו־ של  הריגתם  על 
התחברה  אלו,  עליון  שי 
'אלה  בשם  מפורסמת  קינה 
בני  אומרים  אותה  אזכרה', 
של  מוסף  בתפילת  אשכנז 
ספרד  ובני  כיפורים,  יום 
וכן  באב,  לתשעה  בקינות 
בתשעה  הנאמרת  הקינה 
אדירי  הלבנון  "ארזי  באב 

התורה".
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 הרב גולדשטיין פרץ בבכי על במת עצרת האו"ם: "יהודים בעולם נהרגים, 
חייבים לפעול"

העצרת הכללית התכנסה לדיון היסטורי: "עת להכריז מלחמה באנטישמיות" 

מ‡: יר‡ל לבי‡
מליאת העצרת הכללית של האו"ם 
התכנסה לדון בנושא האנטישמיות הגואה 
יוזמה  הינו  העצרת  כינוס  העולם.  ברחבי 
של שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, שגייס 
ומדי־ קנדה  ארה"ב,  של  תמיכתם  את 
מדינות   90 מעל  האירופאי.  האיחוד  נות 
אורחים  מאות  שכלל  בדיון  השתתפו 
מארגונים  בארה"ב,  היהודית  מהקהילה 

יהודיים ופרו-ישראליים ועוד.
למדי־ בנאומו  קרא  דנון  השגריר 
באנטיש־ מלחמה  להכריז  העולם  נות 
בפאווי  שנשמעו  "היריות  כי  ואמר  מיות 
להגיב  לנו  מאפשרות  לא  ובפיטסבורג 
לחיסול  להתייחס  צריך  העולם  באיפוק. 
האנטישמיות לפי כללי המלחמה המודר־
נית במספר חזיתות ובאמצעים מרובים". 
דנון פנה לאו"ם ולמדינות להוציא לפועל 
ובין  האנטישמיות  למיגור  צעדים  שורת 

למאבק  מיוחד  שליח  למנות  קרא  היתר 
באנטישמיות מטעם מזכ"ל האו"ם ולקדם 
תכנים  והסרת  לניטור  אקטיבית  מדיניות 
אנטישמיים ברשת לצד חקיקה מדינתית 
בבתי  אנטישמיות  נגד  חינוך  שתחייב 

הספר.
שרואה  אחד  וכל  העולם  "מנהיגי 
צריך  היהודי  העם  של  ברית  כבן  עצמו 
עד  באנטישמיות,  במלחמה  חלק  לקחת 

אשר תיסוג מעולמנו", אמר דנון.

באירוע  שנפצע  גולדשטיין  הרב 
הירי בסן דייגו הוזמן על ידי ישראל לנאום 
גם הוא בעצרת ובדבריו פרץ בבכי. "בת־
יהודים  כי  רואים  אנחנו  האחרונה  קופה 
ומשלמים  יותר  לפגיעים  הופכים  בעולם 
ביטחונם  על  לשמור  כדי  גבוה  מחיר 
וחייבים לפעול עכשיו" אמר הרב בנאומו 
והוסיף כי "מאז הפיגוע בבית חב"ד שלנו 
משימתי האישית היא לרתום את הכלים 
המשמשים להפצת חשכה ושנאה לטובת 

הפצת אהבה ואור. לא נאבקים בחושך עם 
חשיכה נוספת אלא באמצעות אור גדול". 
קיי  לורי  של  ואחותה  בתה  ליוו  הרב  את 

ז"ל שנרצחה באירוע הירי.
גוטרש  אנטוניו  האו"ם  מזכ"ל 
שפתח את הדיון אמר כי "מחויבותנו לה־
תמודד עם צונאמי השנאה שהופך להיות 
העולם.  ברחבי  ומתפשט  אלים  כך  כל 
אמשיך לפעול בקול ברור ולא מתנצל נגד 

האנטישמיות ושאר צורות של שנאה״.

הפלת המל"ט חשפה את יכולותיה 
המתקדמות של איראן

הצלחתה של טהראן לפגוע במדויק בכלי הטיס המתקדם הוכיחה כי עשתה קפיצה גדולה קדימה בשנים 
האחרונות ◆ היא עשויה לספק את הטיל לשלוחותיה באזור ובכל עימות עתידי להציב איום ממשי על 

חילות אוויר זרים

מ‡ פ. יוחנן
אמ־ מל"ט  להפיל  איראן  של  ההצלחה 
כי  הוכיחה  מתוצרתה  בטיל  מתוחכם  ריקני 
העליונות  את  לאתגר  יכולת  יש  לטהראן 
הוק"  ה"גלובל  הברית.  ארצות  של  האווירית 
האמריק־ הצי  של  מתקדם  טיס  כלי   ,RQ-4
מטיל  נפגע  רגל,  אלף  ל-60  להגיע  היכול  ני 
בזמן  המהפכה  משמרות  של  קרקע-אוויר 

שהיה בגובה רב בשמי המפרץ.
"הפלת המל"ט הראתה כי איראן חוש־
לאר־ מסר  לשלוח  ובחרה  יכולותיה  את  פת 
צות הברית", אמרה בקה ווסר מתאגיד "רנד" 
כי  מראה  "זה  הצרפתית.  הידיעות  לסוכנות 
היא פיתחה או רכשה יכולות די משמעותיות 
אמרה  היא  בהן".  בשימוש  מיומנת  היא  וכי 
כי אם אכן ומדובר בטיל מסוג "חורדאד" 3, 
"זה משמעותי כי זה יצור מקומי שאותו תוכל 
איראן לשחזר ואף לספק לשלוחותיה ברחבי 
האזור ולאיים על צבא ארצות הברית ובעלי 

בריתו".
של  שנתי  מגזין  בלנס",  "מיליטרי  לפי 
אסטרטגיים,  ללימודים  הבינלאומי  המכון 
לאיראן יש 32 סוללות של מערכת טילי הק־

שאותן   ,S-300 מדגם  אוויר  רקע 
שנת  מאז  מוסקבה  לה  סיפקה 
2016. המערכות המתקדמות הללו 
כלי  על  משמעותי  איום  מציבות 
על  בסוריה  ופריסתן  אחרים,  טיס 
ידי רוסיה הדאיגה גם את ישראל. 
תרגיל  האוויר  חיל  קיים  החודש 
עם  להתמודד  שנועד  היקף  רחב 

מערכות הנ"מ המתקדמות ביותר.
הרוסיות,  הסוללות  לצד 
צבאית  תעשייה  פיתחה  איראן 
שמוטלות  הסנקציות  בשל  משלה 
האסלאמית  המהפכה  מאז  עליה 
ב-1979. היא נוהגת להציג במצע־

דים צבאיים את תוצרתה המקומית, הכוללת 
מערכות נ"מ מסוג "בוואר", "טבאס" ו"רעד". 

החורדאד 3 הוא פיתוח של "רעד".
הע־ הריגול  במל"ט  המדויקת  הפגיעה 
דולר,  מיליון  ב-167  מוערכת  שעלותו  צום, 
המשטר  בכירי  בקרב  המוראל  את  חיזקה 
שלא  האחרונים  בימים  הצהירו  הם  באיראן. 
יהססו לפעול בצורה דומה, על אף שהתקרית 

האחרונה הביאה את האזור אל סף עימות.

ראש שירות המודיעין בצרפת לשעבר, 
אם  כי  אמר  שם,  בעילום  להישאר  שביקש 
חיל האוויר האמריקני ישלח מספר גדול של 
מוכנים  להיות  עליהם  איראן,  מעל  מטוסים 
האירא־ שהכוחות  משום  מסוימות,  לאבדות 
ניים יהיו מוכנים. "במקרה של המל"ט, אולי 
לה־ נגד - להטעות,  צעדי  מספיק  לו  היו  לא 
סיט או לתמרן את הטיל - והאמריקנים חשבו 

שהאיראנים לא יעזו לירות בו", אמר.

היועץ לביטחון לאומי של רוסיה: איראן 
לא מהווה איום לעולם

במהלך פתיחת הפסגה המשולשת של היועצים לביטחון לאומי מארה"ב, רוסיה וישראל, אמר פטרושב כי 
המל"ט האמריקני שהופל היה מעל שטחה של איראן

מ‡ פ. יוחנן
היועץ לביטחון לאומי של רוסיה ניקו־
את  להציג  ניסיון  "כל  כי  אמר  פטרושב  לאי 
מקו־ לא  הוא  העולם  לביטחון  כאיום  איראן 
בל". פטרושב אמר את הדברים במפגש הפ־
סגה הטרילטרלי של היועצים לביטחון לאומי 
של ארצות הברית, רוסיה וישראל בירושלים. 
הוא  אף  נכח  נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 

בפתח הפסגה.
לדבריו, המל"ט האמריקני שהופל בש־
שטחה  בתוך  היה  טהראן  ידי  על  שעבר  בוע 
של איראן, וכי "הראיות הקושרות את איראן 

דיין".  חזקות  אינן  במפרץ  במכליות  לפגיעה 
ישראל  של  "התקיפות  כי  הוסיף  פטרושב 
הנכונה  "הדרך  רצויות.  אינן  סוריה  בשטח 
לפעול בסוריה הוא בחיזוק הקשרים בין מש־
רדי ההגנה של המדינות ולחזק את הדיאלוג 

וזה יעזור למנוע את ההתקפות", אמר.
של  לאומי  לביטחון  היועץ  בולטון,  ג'ון 
למתיחות  הוא  אף  התייחס  הברית,  ארצות 
מצד  אתמול  הסנקציות  ולהטלת  איראן  עם 
המנהיג  על  טראמפ  דונלד  האמריקני  הנשיא 
העליון של המדינה עלי חמינאי ועל בכירים 
דיפלו־ יש  מדברים  שאנחנו  "בזמן  נוספים. 

שמחפשים  העולם  ברחבי  אמריקנים  מטים 
בתגובה  איראן  של  השתיקה  לשלום.  מסלול 

היא מחרישה".
קיבלה  שאיראן  לכך  עדות  שום  "אין 
הגרעי־ הנשק  על  לוותר  אסטרטגית  החלטה 
את  לחצות  מאיימת  היא  השבוע  סוף  עד  ני. 
מגבלות האורניום הסכם הגרעין", הוסיף בו־
לטון. "הנשיא טראמפ הטיל אתמול סנקציות 
הדלת  את  משאיר  הוא  זמן  ובאותו  חזקות 
כל  עם  להתמודד  כדי  ומתן  למשא  פתוחה 
זה  לעשות  צריכה  שאיראן  מה  כל  הסוגיות. 

להיכנס דרך הדלת הפתוחה", הבהיר

ישראל סיכלה תכנית 
דאע"ש לפוצץ מטוס 

באוויר
ראש הממשלה דיבר בכנס הסייבר על פעולותיה 

הבינלאומיות של ישראל בתחום, שמסייעות 
לביטחונן של מדינות רבות

מ‡ פ. יוחנן
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו אמר כי ישראל פעלה בשנים 
בתחום  חוזקתה  בזכות  האחרונות 
הסייבר, כדי לסכל פיגועים ברחבי 

העולם.
בכנס  המרכזית  במליאה 
תל  באוניברסיטת  הסייבר  שבוע 
מעו־ "אנחנו  נתניהו,  אמר  אביב 
בינלאומיות  התקשרויות  דדים 
בשי־ הבין-ממשלתית  ברמה  גם 
אבטחת  של  בסוגיות  פעולה  תוף 
מאוד.  מורכב  נושא  זהו  סייבר. 
גדול  פעולה  שיתוף  היום  לנו  'יש 
בריתנו  בת  עם  כל  קודם  בסייבר, 
הגדולה שאין לה תחליף – ארה״ב. 
בהגנת  פעולה  משתפים  אנחנו 
ובכל  תקדים  חסר  באופן  סייבר 
התחומים האחרים של המודיעין".
הנו־ דוגמאות  נתן  אף  הוא 
הסייבר.  פעילות  לעליונות  געות 
חטי־ מפני  ההגנה  דרכי  "בעבר, 
פות מטוסים היו באמצעות הצבת 
ביטחון  וכוחות  חמושים  שומרים 
חטו־ למטוסים  לפרוץ  המוכנים 
שלמה  תעשייה  ובאמצעות  פים, 
בישראל  יותר  מאוחר  שהתפתחה 

– מעצורים ממוכנים, מנעולים על 
בין  שמפרידים  הטייסים  דלתות 
ושומרים  המטוס  ליתר  הטייסים 
על ביטחון תא הטייס ועוד. זו דרך 
והיא  חטיפות  עם  להתמודד  אחת 
יקרה  אך  וטובה,  יעילה  הייתה 

מאוד".
מטוס   – נוספת  דרך  "הנה 
לאבו  מסידני  דרכו  את  שעשה 
דאבי לא עמד בפני חטיפה - תוכנן 
גילינו  אנחנו  באוויר.  אותו  לפוצץ 
שלנו  הסייבר  פעילות  באמצעות 
זה  את  לעשות  מתכנן  שדאע"ש 
המשט־ בפני  כך  על  התרענו  ולכן 
זה  את  מנעו  והם  האוסטרלית  רה 
לפני שזה קרה. זו דרך יעילה יותר 

לעשות את זה", הסביר נתניהו.
"התקרית  כי  ציין  נתניהו 
לתקשורת  הודלפה  הזו  המסוימת 
ולכן אני יכול לדבר עליה. אם תכ־
יאפשר  זה  חמישים,  פי  זאת  פילו 
יש־ של  תרומתה  את  להבין  לכם 
ראל למניעת מבצעי טרור גדולים, 
בעשרות  דאע"ש  בידי  במיוחד 
מדינות. רוב המקרים האלה סוכלו 

הודות לפעילויות שלנו בסייבר".
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הרב קוק לח"כ הרב מקלב: "מי 
שפועל כנגד השבת לא ינוקה 

ולא יכופר"
ח"כ הרב מקלב לחברי מועצת העיר "ניסו לפתות אתכם במשרות כדי להצביע 

על התקציב עם ראש העיר, אבל הוכחתם שעתיד העיר חשוב לכם"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יצא  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
חברי  עם  נועד  שם  טבריה  לעיר 
האופו־ מסיעות  העיר  מועצת 
התורה  דגל  יו"ר  בראשות  זיציה 
בעיר ומועמדה לכנסת, הרב דוד 
הפעולות  נדונו  בפגישה  אוחנה. 
מו־ ישיבת  לקראת  האפשריות 
שתתקיים  המכרעת  העיר  עצת 
המ־ בצל  זאת  הקרוב,  בשבוע 

רון  העיר  ראש  עם  הרבה  תיחות 
קובי.

הנוהל,  פי  על  כי  יצוין 
לאחר ישיבת מועצת עיר זו יפו־
ולאחר  העיר  מועצת  חברי  טרו 
במקומו  קרואה  ועדה  תוקם  מכן 
חיזק  מקלב  אורי  ח"כ  קובי.  של 
כי  ואמר  העיר  מועצת  חברי  את 
הם מגלים אחריות גדולה: "ניסו 
לה־ כדי  במשרות  אתכם  לפתות 
צביע על התקציב עם ראש העיר, 

העיר  שעתיד  הוכחתם  אבל 
חשוב לכם".

מקלב  ביקר  מכן  לאחר 
התורה  חמדת  תורה  בתלמוד 
הרב  הגאון  המקובל  שבנשיאות 
למעונו  המשיך  משם  קוק,  דב 
ולהיוועץ.  להתברך  המקובל  של 
הגאון הרב קוק אמר כי מי שפו־
ולא  ינוכה  לא  השבת  כנגד  על 

יכופר.

הרה"צ מבעלזא בהאדיטש
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח הגיע לציון בעל התניא זי"ע בהאדיטש

מ‡: יר‡ל לבי‡
מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ 
מרן  כ"ק  של  בנו  שליט"א  רוקח 
האדמו"ר מבעלזא שליט"א, הגיע 

לביקור בהאדיטש.

התרשם  הביקור  במהלך 
הרה"צ מהתפתחות ופעילות של 
שניאור  הרב  להאדיטש  השליח 
מרחבי  יהודים  להבאת  דייטש 
אוקראינה ובעולם שנהפכה לאבן 
בכל  יהודי  כמרכז  ועומד  שואבת 

ולקירוב  ליהדות  שקשור  מה 
בריתות,  סמינרים,  כמו  היהדות 
בכל  עניפה  ופעילות  חופות. 

מעגל השנה.
על  תפילה  נשא  הרה"צ 

ציונו של בעל התניא זי"ע.

התפללו על הפעוט שטבע. מרן 
הגר"ח קניבסקי הורה להוסיף 

לו שם
התפללו ועוררו רחמי שמים עבור התינוק רפאל אוריאל בן ברכה לרפואה 

שלימה בתוך שאר חולי ישראל

"מ‡: יר‡ל לבי‡
נמרץ  טיפול  במחלקת 
נלח־ צדק  שערי  החולים  בבית 
שטבע  השנתיים  בן  חיי  על  מים 
החרדי  ביישוב  פרטית  בבריכה 

"מיצד".
הגר"ח  התורה,  שר  מרן 
טביעת  על  שעודכן  קניבסקי 
יום  בערב  השנתיים  בן  הפעוט 
רביעי, הורה להוסיף לו את השם 

"רפאל".
הצהריים  אחר  רביעי  ביום 
של   101 במוקד  דיווח  התקבל 
ילד  על  ירושלים  מרחב  מד"א 
בגוש  פרטית  בבריכה  שטבע 
של  ופרמדיקים  חובשים  עציון. 
מצאו  למקום  שהגיעו  מד"א 
פעוט כבן שנתיים כשהוא מחוסר 

הם  ונשימה.  דופק  וללא  הכרה, 
העניקו לילד טיפול רפואי דחוף.

מוגדר  הפעוט  של  מצבו 
חולים  לבית  פונה  הוא  אנוש, 
שערי צדק כשהוא מחוסר הכרה 
ותוך כדי ביצוע פעולות החייאה. 
האמבול־ שהגיע  לפני  ממש 
אנשי  הצליחו  החולים  לבית  נס 
מד"א להחזיר לפעוט את הדופק. 
ומצבו  מונשם  עדיין  הוא  כרגע 
האירוע  נסיבות  אנוש.  מוגדר 
חוקרי  ידי  על  זו  בשעה  נבדקות 

משטרה שנמצאים במקום.
עידית  מד"א  פראמדיקית 
למקום  "כשהגענו  סיפרה:  זהבי, 
ראינו מחוץ לבית פעוט כבן שנ־
תיים במצב קשה, כשכונני מד"א 
פעולות  בו  מבצעים  מהיישוב 

שהפעוט  לנו  סיפרו  החייאה. 
ונמשה  ביתית,  בבריכה  טבע 
כשהוא ללא דופק וללא נשימה".
הר־ הטיפול  את  "המשכנו 
החייאה  פעולות  וביצענו  פואי 
מתקדמות, שכללו מתן תרופות, 
אותו  ופינינו  ועיסויים,  הנשמות 
תוך כדי מאמצי החייאה לביה"ח 

שערי צדק, כשמצבו קריטי".
הלך  כשבועיים  לפני  רק 
בן  חמו  משה  אלירן  לעולמו 
הארבע, שטבע בבריכה של צימר 
בראש פינה. מקרה הפעוט בגוש 
עציון מצטרף לשורת מקרים של 
מת־ פרטיות  בבריכות  טביעות 
איר־ המקרים  רוב  הקיץ.  חילת 
ליד  היו  לא  שההורים  בשעה  עו 

הילדים מסיבות כאלה ואחרות.
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1 600 000
בחסות:

להצטרפות 
לחץ כאן!
פות
אן!

הקואליציה הערבית בתימן: יירטנו 
מל"ט של המורדים החות'ים

החות'ים הצליחו להרוג אדם אחד במתקפה קודמת על נמל תעופה בדרום 
סעודיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נוסף  ניסיון  נמנע  האם 
לפי  הסעודית?  בממלכה  לפגע 
שמובילה  הקואליציה  הודעת 
עמה  המזוהים  הכוחות  סעודיה, 
המו־ של  מל"ט  ליירט  הצליחו 
לעבר  נע  אשר  החות'ים  רדים 
במטרה  הנראה  ככל  סעודיה, 

לבצע פיגוע.
לפגוע  הצליחו  החות'ים 
בעת  פעמים  מספר  בסעודיה 

באמצעות  היתר  בין  האחרונה, 
פגיעה בנמל התעופה אבהא שב־
הפגיעה  במהלך  הממלכה.  דרום 

סעודיה  בדרום  התעופה  בנמל 
נוס־  21 ונפצעו  אחד  אדם  נהרג 

פים.
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הרב קוק לח"כ הרב מקלב: "מי 
שפועל כנגד השבת לא ינוקה 

ולא יכופר"
ח"כ הרב מקלב לחברי מועצת העיר "ניסו לפתות אתכם במשרות כדי להצביע 

על התקציב עם ראש העיר, אבל הוכחתם שעתיד העיר חשוב לכם"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יצא  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
חברי  עם  נועד  שם  טבריה  לעיר 
האופו־ מסיעות  העיר  מועצת 
התורה  דגל  יו"ר  בראשות  זיציה 
בעיר ומועמדה לכנסת, הרב דוד 
הפעולות  נדונו  בפגישה  אוחנה. 
מו־ ישיבת  לקראת  האפשריות 
שתתקיים  המכרעת  העיר  עצת 
המ־ בצל  זאת  הקרוב,  בשבוע 

רון  העיר  ראש  עם  הרבה  תיחות 
קובי.

הנוהל,  פי  על  כי  יצוין 
לאחר ישיבת מועצת עיר זו יפו־
ולאחר  העיר  מועצת  חברי  טרו 
במקומו  קרואה  ועדה  תוקם  מכן 
חיזק  מקלב  אורי  ח"כ  קובי.  של 
כי  ואמר  העיר  מועצת  חברי  את 
הם מגלים אחריות גדולה: "ניסו 
לה־ כדי  במשרות  אתכם  לפתות 
צביע על התקציב עם ראש העיר, 

העיר  שעתיד  הוכחתם  אבל 
חשוב לכם".

מקלב  ביקר  מכן  לאחר 
התורה  חמדת  תורה  בתלמוד 
הרב  הגאון  המקובל  שבנשיאות 
למעונו  המשיך  משם  קוק,  דב 
ולהיוועץ.  להתברך  המקובל  של 
הגאון הרב קוק אמר כי מי שפו־
ולא  ינוכה  לא  השבת  כנגד  על 

יכופר.

הרה"צ מבעלזא בהאדיטש
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח הגיע לציון בעל התניא זי"ע בהאדיטש

מ‡: יר‡ל לבי‡
מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ 
מרן  כ"ק  של  בנו  שליט"א  רוקח 
האדמו"ר מבעלזא שליט"א, הגיע 

לביקור בהאדיטש.

התרשם  הביקור  במהלך 
הרה"צ מהתפתחות ופעילות של 
שניאור  הרב  להאדיטש  השליח 
מרחבי  יהודים  להבאת  דייטש 
אוקראינה ובעולם שנהפכה לאבן 
בכל  יהודי  כמרכז  ועומד  שואבת 

ולקירוב  ליהדות  שקשור  מה 
בריתות,  סמינרים,  כמו  היהדות 
בכל  עניפה  ופעילות  חופות. 

מעגל השנה.
על  תפילה  נשא  הרה"צ 

ציונו של בעל התניא זי"ע.

התפללו על הפעוט שטבע. מרן 
הגר"ח קניבסקי הורה להוסיף 

לו שם
התפללו ועוררו רחמי שמים עבור התינוק רפאל אוריאל בן ברכה לרפואה 

שלימה בתוך שאר חולי ישראל

"מ‡: יר‡ל לבי‡
נמרץ  טיפול  במחלקת 
נלח־ צדק  שערי  החולים  בבית 
שטבע  השנתיים  בן  חיי  על  מים 
החרדי  ביישוב  פרטית  בבריכה 

"מיצד".
הגר"ח  התורה,  שר  מרן 
טביעת  על  שעודכן  קניבסקי 
יום  בערב  השנתיים  בן  הפעוט 
רביעי, הורה להוסיף לו את השם 

"רפאל".
הצהריים  אחר  רביעי  ביום 
של   101 במוקד  דיווח  התקבל 
ילד  על  ירושלים  מרחב  מד"א 
בגוש  פרטית  בבריכה  שטבע 
של  ופרמדיקים  חובשים  עציון. 
מצאו  למקום  שהגיעו  מד"א 
פעוט כבן שנתיים כשהוא מחוסר 

הם  ונשימה.  דופק  וללא  הכרה, 
העניקו לילד טיפול רפואי דחוף.

מוגדר  הפעוט  של  מצבו 
חולים  לבית  פונה  הוא  אנוש, 
שערי צדק כשהוא מחוסר הכרה 
ותוך כדי ביצוע פעולות החייאה. 
האמבול־ שהגיע  לפני  ממש 
אנשי  הצליחו  החולים  לבית  נס 
מד"א להחזיר לפעוט את הדופק. 
ומצבו  מונשם  עדיין  הוא  כרגע 
האירוע  נסיבות  אנוש.  מוגדר 
חוקרי  ידי  על  זו  בשעה  נבדקות 

משטרה שנמצאים במקום.
עידית  מד"א  פראמדיקית 
למקום  "כשהגענו  סיפרה:  זהבי, 
ראינו מחוץ לבית פעוט כבן שנ־
תיים במצב קשה, כשכונני מד"א 
פעולות  בו  מבצעים  מהיישוב 

שהפעוט  לנו  סיפרו  החייאה. 
ונמשה  ביתית,  בבריכה  טבע 
כשהוא ללא דופק וללא נשימה".
הר־ הטיפול  את  "המשכנו 
החייאה  פעולות  וביצענו  פואי 
מתקדמות, שכללו מתן תרופות, 
אותו  ופינינו  ועיסויים,  הנשמות 
תוך כדי מאמצי החייאה לביה"ח 

שערי צדק, כשמצבו קריטי".
הלך  כשבועיים  לפני  רק 
בן  חמו  משה  אלירן  לעולמו 
הארבע, שטבע בבריכה של צימר 
בראש פינה. מקרה הפעוט בגוש 
עציון מצטרף לשורת מקרים של 
מת־ פרטיות  בבריכות  טביעות 
איר־ המקרים  רוב  הקיץ.  חילת 
ליד  היו  לא  שההורים  בשעה  עו 

הילדים מסיבות כאלה ואחרות.
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להצטרפות 
לחץ כאן!
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הקואליציה הערבית בתימן: יירטנו 
מל"ט של המורדים החות'ים

החות'ים הצליחו להרוג אדם אחד במתקפה קודמת על נמל תעופה בדרום 
סעודיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נוסף  ניסיון  נמנע  האם 
לפי  הסעודית?  בממלכה  לפגע 
שמובילה  הקואליציה  הודעת 
עמה  המזוהים  הכוחות  סעודיה, 
המו־ של  מל"ט  ליירט  הצליחו 
לעבר  נע  אשר  החות'ים  רדים 
במטרה  הנראה  ככל  סעודיה, 

לבצע פיגוע.
לפגוע  הצליחו  החות'ים 
בעת  פעמים  מספר  בסעודיה 

באמצעות  היתר  בין  האחרונה, 
פגיעה בנמל התעופה אבהא שב־
הפגיעה  במהלך  הממלכה.  דרום 

סעודיה  בדרום  התעופה  בנמל 
נוס־  21 ונפצעו  אחד  אדם  נהרג 

פים.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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מבצע בינלאומי נגד סחר 
בחיות נדירות

רשות הטבע והגנים ומשמר הגבול שיתפו פעולה במבצע למאבק בסחר בלתי 
חוקי בבעלי חיים ◆ במסגרת הפעילות נתפסו 4,400 פרטים נדירים ברחבי 

העולם

מ‡ פ. יוחנן
האינ־ של  בינלאומי  מבצע 
טרפול והיורופול, בשיתוף רשות 
סחר  נגד  ומג"ב,  והגנים  הטבע 
ובבעלי  בזוחלים  חוקי  בלתי 
יותר  של  לתפיסה  הוביל  חיים 
העולם  ברחבי  פרטים  מ- 4,400 
חשודים.  כ-180  של  ולמעצר 
מדינות  מ-22  אחת  היא  ישראל 
שהתקיים  במבצע  חלק  שלקחו 

בחודשים אפריל ומאי.
שנתפסו  החיים  בעלי  בין 
מים  צבי   2,700 תנינים,   20 היו 
לטאות  נחשים,  ו-1,500  ויבשה 
שישה  נתפסו  כן  כמו  ושממיות. 
בארצות  אווירי  במטען  נחשים 
במערב  פיתונים  שני  הברית, 
שמ־ מוצרים  ו-150  אוסטרליה, 
כמו  וזוחלים  חיים  מבעלי  קורם 
ופוח־ חגורות  ארנקים,  תיקים, 

לצים.
מנכ"ל רשות הטבע והגנים, 
בתגובה  אמר  גולדשטיין,  שאול 
כי "הטבע הוא חוצה גבולות וכך 
בשמירה  לפעול  צריכים  גם  אנו 

עליו. במסגרת זאת רשות הטבע 
והגנים פועלת עם שותפים רבים 
על  שמירה  למען  ובעולם  בארץ 
מתוקף  הן  הבר  וחיות  הטבע 
בינלאומיות  ואמנות  הסכמים 
שמדינת ישראל והרשות חתומה 
המ־ היעדים  מתוקף  והן  עליהם 

הקשור  בכל  הרשות  של  רכזיים 
גולדשטיין  הבר".  חיות  להגנת 
הוכחה  הוא  זה  "מבצע  כי  הוסיף 
ליתרון בשיתוף הפעולה בין הגו־
למא־ הקשור  בכל  השונים  רמים 
בק בסחר והחזקה לא חוקית של 

חיות בר ובכלל".

רומא שוקעת 
תחת ערימות הזבל

משבר האשפה בבירת איטליה הולך ומחריף, ורופאים מזהירים מהסכנות 
הבריאותיות הטמונות בכך ◆ המצב החמיר תחת ראש העיר הנוכחית, 

והתושבים  זועמים

מ‡ פ. יוחנן
מזהירים  ברומא  רופאים 
כתוצאה  בריאותיות  מסכנות 
ברחובות  האשפה  מערימות 
הזבל  משבר  רקע  על  העיר, 
שהחומר  איטליה  בבירת  החדש 
סובלת  העיר  הכבד.  החום  בשל 
שנים,  ארוכת  אשפה  מבעיית 
לטיפול  גדול  אתר  בשטחה  ואין 
אשפה  של  טונות  מיליון  ב-1.7 
סגירת  מאז  שנה,  מדי  המיוצרים 
אתר הפסולת מלגרוטה ב-2013.

ראשי עיר ממפלגות שונות 
הבעיות,  את  לפתור  הצליחו  לא 

מאז  דרמטית  בצורה  שהחריפו 
 5" ממפלגת  ראגי  שווירג'יניה 
נבח־ הפופוליסטים  כוכבים" 
שנים.  שלוש  לפני  לתפקיד  רה 
הרבים  והתיירים  רומא  תושבי 
ומתוס־ זועמים  אליה  המגיעים 
המאיימות  הזבל  מערימות  כלים 
בתדמית  ופוגעות  בריאותם  על 

העיר.
מה־ וולפה,  רוברטו  ד"ר 
כי  אמר  לאומי,  למחקר  מועצה 
חתולים,  כלבים,  כמו  חיים  בעלי 
ציפורים,  ואפילו  עכברושים 
גדול  סיכון  מהווים  שחפים,  כמו 

שהם  משום  הציבור  בריאות  על 
בקטריות  ומפיצים  בזבל  נוברים 
שלהם.  הצרכים  דרך  מזהמות 
הוא  עבורנו  הגדול  "הסיכון 
את  וזורקים  יוצאים  כשאנחנו 
גדולה  סכנה  "יש  הזהיר.  הזבל", 
לקחת את הזיהום בחזרה הביתה. 
הידיים  את  לשטוף  חשוב  לכן, 
מכן".  לאחר  שצריך  כמו  שלנו 
וולפה גם דחק בתושבים זועמים 
שלא להצית את ערמות האשפה, 
משום שלדבריו זה רק יחריף את 
זיהום  דרך  הבריאותיות  הסכנות 

דיוקסין, העלול לגרום לסרטן.

אירופה נגד השבת אנשי 
דאע"ש

מנהיגי היבשת מעדיפים שאזרחיהם שלחמו לצד הארגון יישארו במחנות 
פליטים דחוסים ויסתכנו ב"צדק" העירקי 

מ‡ פ. יוחנן
מתחו  עשורים  שני  במשך 
על  ביקורת  אירופה  מנהיגי 
מחבלים  החזקת  בשל  ארה"ב 
למערכת  מחוץ  בגוונטנאמו-ביי 
המשפט הרגילה, אבל כעת – הם 
להחזיר  ממהרים  אינם  עצמם 
את  לדין  ולהעמיד  לארצותיהם 
המצויים  לשעבר  דאעש  לוחמי 
לוחמים  פליטים. 2,000  במחנות 
ובעירק,  בסודיה  כלואים  זרים 
כולל  לא   – אירופים  מתוכם   800
אלפי נשים וילדים שגם להם יש 

אזרחויות זרות. 
ראשונה"  "מחלקה  האתר 
פוסט',  ה'וושינגטון  את  מצטט 
ולא  כמעט  אירופה  כי  המדווח 
לאזרחיה,  בנוגע  דבר  עשתה 
מב־ והכורדים  שארה"ב  למרות 
יוחזרו  לוחמים  שאותם  קשים 
לארצותיהם. כמה מומחי ביטחון 
עלול  הנוכחי  שהמצב  מזהירים 
וארגוני  הטרור,  לחידוש  להביא 
הת־ מפני  מתריעים  אדם  זכויות 
נאים הקשים השוררים במחנות. 
לכך,  ערים  הפוליטיקאים  אך 
אזרחיהם  של  המוחלט  שהרוב 
להחז־ נחרצת  בצורה  מתנגדים 
רת אנשי דאע"ש, במיוחד לאחר 
שחלק ממבצעי הפיגועים בפריז 
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קל, כמעט ואין סניגוריה והעונש 
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עשרה מבין המועמדים הדמוקרטים התכנסו 
לעימות תקשורתי ראשון מול המצלמות

ביום חמישי הבא יתקיים עימות נוסף שבו ישתתפו עשרת המועמדים הנוספים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הסיבוב הראשון של העי־
הדמוק־ המתמודדים  בין  מות 
יום  בליל  החל  לנשיאות  רטים 
חמישי (שעון ישראל). העימות 
מועמדים.  עשרה  כלל  הראשון 
בעימות  השתתפה  היתר,  בין 
הסנאטורית אליזבת וורן וראש 
עיריית ניו יורק ביל דה בלאזיו. 
עי־ יתקיים  הבא  חמישי  ביום 
מות נוסף שבו ישתתפו עשרת 
אשר  הנוספים  המועמדים 
טראמפ  את  לרשת  מעוניינים 

בתפקיד הנשיא.
ברשת  שודר  העימות 
 ,NBC הפופולרית התקשורת 

סנאטו־ שלושה  השתתפו  ובו 
חברי  ומספר  עיר,  ראש  רים, 
קונגרס בעבר או בהווה. שמות 
שהשתתפו  נוספים  בולטים 
הקונגרס  חבר  היו  בעימות 
או'רורק,  בטו  מטקסס  לשעבר 
הסנאטור קורי בוקר מניו ג'רזי, 
איימי  ממינסוטה  הסנאטורית 
והפי־ השיכון  מזכיר  קלובשר, 
קסטרו,  ג'וליאן  לשעבר  תוח 
דה  ביל  יורק  ניו  עיריית  ראש 
לשעבר  הקונגרס  וחבר  בלאזיו 

ממרילנד ג'ון דילייני.
המשמעותי  הוויכוח 
לנושא  נגע  הבמה  על  הראשון 
ביטוחי הבריאות. וורן אמרה כי 
לכל",  ב"מדיקייר  תומכת  היא 

למרוץ  יריבה  שציע  התכנית 
היו  ודה-בלאזיו  היא  סנדרס. 
ידיהם  את  שהרימו  היחידים 
ית־ מהם  מי  לשאלה  בתשובה 
הפ־ הביטוחים  בביטול  מוך 
ביטוח  ליצור  מנת  על  רטיים 
או'רורק  ממשלתי.  בריאות 
תכנית  מעדיף  הוא  כי  אמר 
מתונה יותר, משום שהוא סבור 
שאנשים השמחים עם הביטוח 
להמשיך  יוכלו  שלהם  הנוכחי 
להנות ממנו. הוא הוסיף כי אינו 
מעוניין בביטוח הביטוח הפרטי 
התפ־ דה-בלאזיו  בעוד  בכלל, 
התווכחו  והשניים  לדבריו,  רץ 

על הבמה.

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 

רס
פ

נה
ש

מ
ים

חי

בחסות:

 1,600,000

9401401@gmail.com
ca.1221.org.il

להצטרפות 
לחץ כאן!
פות
ן!

03-742-742-7

ביתר: מאות נשים חרדיות 
בכנס היכרות לתכנית הכשרת 

הייטק ייחודית 
270 נשים תושבות ביתר עילית נרשמו לתכנית הכשרה ייחודית בהיי טק, 

הנערכת ביוזמת עיריית ביתר עילית ובשיתוף משרד הפריפריה וחברת פיל"ת 
◆ רה"ע רובינשטיין בכנס: "נושא התעסוקה חשוב לנו מאוד. נביא לעיר עוד 

פרויקטים כאלו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
שבועות  כשלושה  בעוד 
שלב  בביתר  הפועל  אל  ייצא 
ייחודית  הכשרה  תכנית  של  א' 
מש־ את  שתכשיר  מסוגה, 

תתפיה לעבודה בהיי טק.
ראשון  בקורס  מדובר 
מסוגו, הנערך ביוזמת העירייה, 
הפ־ לפיתוח  המשרד  בשיתוף 

ריפריה וחברת פיל"ת.
ערב  נערך  שעבר  בשבוע 
הש־ בו  לנשים,  ראשון  היכרות 
העיר  מתושבות  מאות  תתפו 
שהתעניינו בפרויקט. 270 נשים 
נער־ ההתאמה  ומבחני  נרשמו, 

כים בימים אלו.
לתושבי  מיועדת  התכנית 
להש־ המעוניינים  עילית  ביתר 
כדי  ההיי-טק.  בתעשיית  תלב 
להתקבל לתכנית לא נדרש רקע 
בתכנות או רקע לימודי כלשהו. 
ההתאמה  תיבדק  כן  אולם 

האישית לעיסוק בתחום.
הספציפית  ההכשרה 
בתחום  לתכנות  היא  שנבחרה 
מבוקש  תחום  "פולסטאק"- 
עובדים  חסרים  כיום  מאוד. 
פו־ קיים  ולכן  זה  בתחום  רבים 
טנציאל גבוה להתפרנס מתחום 

זה בכבוד.
היא  בתכנית  הייחודיות 
ההכשרה  תקופת  היתר  בין 
חודשים  שלושה   - המקוצרת 
אינטנסי־ תהיה  זו  אולם  בלבד, 
בית ביותר. סה"כ מדובר כ-500 
מה־ תרגול.  כולל  לימוד  שעות 
מתוכ־ כרגע  כי  נמסר,  עירייה 
ננים שלושה מחזורי לימוד, שני 
אחד  ומחזור  לנשים  מחזורים 
לגברים. בכל מחזור ילמדו כש־

לושים תלמידים.
התכנית  את  שמפעיל  מי 
ואחראית על הלימודים בפועל 
הקו־ כאשר  בוסט,  חברת  היא 
בכירים  מרצים  ע"י  מועבר  רס 

בעולם  מהמומחים   - בתחומם 
התכנות.

באופן  בנוי  עצמו  הקורס 
לה־ יהיה  ניתן  שבסופו  כזה 
בתחום  מיידי  באופן  שתלב 
ההייטק. ההכשרה מכוונת עבו־

בשוק  מהירה  והשתלבות  דה 
למצטיינים  כאשר  התעסוקה, 
אף מובטח סיוע במציאת מקום 

עבודה.
שנערך,  ההיכרות  בערב 
מאיר  העיר  ראש  דברים  נשא 
רובינשטיין, שסיפר כי העירייה 
בתחום  גדולים  מאמצים  עושה 
בכוונתו  וכי  בעיר,  התעסוקה 
פרויקטים  עוד  לעיר  להביא 

רבים נוספים.
דברים  נשאה  בנוסף, 
בוסט,  מנכ"לית  ביטון  עידית 
ההכ־ תכנית  אודות  שהרחיבה 
שרה והסבירה כיצד ניתן באמת 
טק  ההיי  עולם  לתוך  להיכנס 

בהכשרה של שלושה חודשים.

להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו 'דירה ברגע' או 'איחוד הצלה'
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או חייגו עכשיו:
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באופן  בנוי  עצמו  הקורס 
לה־ יהיה  ניתן  שבסופו  כזה 
בתחום  מיידי  באופן  שתלב 
ההייטק. ההכשרה מכוונת עבו־

בשוק  מהירה  והשתלבות  דה 
למצטיינים  כאשר  התעסוקה, 
אף מובטח סיוע במציאת מקום 

עבודה.
שנערך,  ההיכרות  בערב 
מאיר  העיר  ראש  דברים  נשא 
רובינשטיין, שסיפר כי העירייה 
בתחום  גדולים  מאמצים  עושה 
בכוונתו  וכי  בעיר,  התעסוקה 
פרויקטים  עוד  לעיר  להביא 

רבים נוספים.
דברים  נשאה  בנוסף, 
בוסט,  מנכ"לית  ביטון  עידית 
ההכ־ תכנית  אודות  שהרחיבה 
שרה והסבירה כיצד ניתן באמת 
טק  ההיי  עולם  לתוך  להיכנס 

בהכשרה של שלושה חודשים.

להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו 'דירה ברגע' או 'איחוד הצלה'

 1,600,000

או חייגו עכשיו:

*5935
ca.1221.org.il
9401401@gmail.com

בחסות:

ההגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע'  

להצטרפות 
לחץ כאן!

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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אתיופיה: חוסל האיש שהוביל 
את ניסיון ההפיכה

האיש הסתתר מאז ניסיון ההפיכה כשל, אולם כוחות הביטחון הצליחו לשים 
עליו את ידם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לניסיון  שאחראי  האיש 
ההפיכה הכושל באתיופיה חוסל. 
במ־ התקשורת  כלי  מדווחים  כך 

שימש  האיש  האפריקנית.  דינה 
כמפקד כוחות הביטחון של צפון 
באמהרה  התגורר  הוא  אתיופיה. 
ההפיכה  לניסיון  כאחראי  ונחשד 
רמטכ"ל  חוסל  במהלכו  הכושל 

צבא אתיופיה.
מאז  והסתתר  נמלט  האיש 
כשל,  ההפיכה  ניסיון  כי  התברר 
הצליחו  הביטחון  כוחות  אולם 

לשים עליו את ידם.

וונצואלה טוענת: סוכל ניסיון 
הפיכה שהובילו ארה"ב וישראל

התכנית זכתה לעידודם של קולומביה וצ'ילה, שכנותיה של וונצואלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טוענת  וונצואלה  ממשלת 
צבאית  הפיכה  לסכל  הצליחה  כי 
ויש־ ארה"ב  ידי  על  שהובלה 
בקרא־ הממשלה  לטענת  ראל. 
קס, ההפיכה תוכנה להתבצע כך 
יחוסל,  מדורו  ניקולס  שהנשיא 
ראול  לשלטון  יעלה  ובמקומו 
לשע־ גנרל  בדואל,  איסאייס 
נמצא  אשר  וונצואלה  בצבא  בר 

במאסר מאז 2009. 
אמורה  הייתה  התכנית, 
וונ־ ממשלת  לטענת  לצאת, 
ה-23-24  בתאריכים  צואלה, 
קציני  מעורבים  היו  ובה  ביוני, 
וונ־ בצבא  ולשעבר  בפועל  צבא 
צואלה. התכנית זכתה לתמיכתה 
זכתה  וכן  וישראל,  ארה"ב  של 
וצ'ילה,  קולומביה  של  לעידודם 

שכנותיה של וונצואלה.

דיווח: 

איראן מקימה רשת טרור באפריקה 
כדי לפגוע במטרות אמריקניות  

 הן ארה"ב והן צרפת מחזיקות כוחות לוחמים באפריקה

מ‡ ‡ברהם ויסמן  
של  רשת  מקימה  איראן 
במט־ באפריקה,  טרור  תאי 
אמריקניות  במטרות  לפגוע  רה 

תאי  הקמת  אחרות.  ומערביות 
להחלט־ כתגובה  נעשית  הטרור 
תה של ארה"ב להטיל על איראן 
סנקציות משתקות. כך לפי דיווח 

ב"דיילי טלגרף".

מח־ צרפת  והן  ארה"ב  הן 
באפריקה,  לוחמים  כוחות  זיקות 
למתק־ יעד  להיות  עשויים  אשר 

פות של גופי הטרור הללו.
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עלייה בהיקף קצבאות הביטוח הלאומי
סכום הקצבאות לשנת 2018 עמד על כ-86 מיליארד ש''ח, עלייה של יותר מ-6 

מיליארד

מ‡ פ. יוחנן
הביטוח  מנהלת  דוח 
את  הסוקר  לשנת 2018,  הלאומי 
בפעילות  העיקריים  השינויים 
הלאומי  הביטוח  של  התקציבית 
גידול  היה  בשנת 2018  כי  העלה 
 2017 לעומת  הגמלאות  בסכומי 

ביותר מ-6 מיליארד ש''ח.
ניתן  הקצבאות  כלל  מבין 
ותק  בתוספת  העלאה  לראות 
הק־ והגדלת  ותיקים  לאזרחים 
הזכאית  לאוכלוסייה  צבאות 
סכום  העלאת  הכנסה,  להשלמת 
בשכר  העלאה  הנכים,  קצבאות 
גמ־ ברמת  שינויים  המטפלות, 

לאות הסיעוד ועוד.
ששולמו  הקצבאות  סך 
בשנת  הלאומי  הביטוח  מטעם 
מי־ מ-86  יותר  על  עומד   2018
מיליארד  כאשר 76  שקל  ליארד 
ביטוחיות,  קצבאות  הן  מתוכם 
ביטוחיות  אינן  מיליארד  כ-9 

האוצר,  משרד  ידי  על  ומגובות 
מועברים  שקל  למיליארד  ומעל 

על ידי משרד הביטחון.
מעל  שולמו   2018 בשנת 
ל-29 מיליארד ש"ח עבור קצבת 
של  עלייה  ושארים,  ותיק  אזרח 
קצבאות  עבור  משנת 2017.   8%
מי־ ל-15  מעל  שולמו  הנכות 
 14% של  עלייה  שקל,  ליארד 
קצ־ עבור  לה.  הקודמת  מהשנה 
כ-7.8  שולמו  האימהות  באות 
סי־ גמלת  עבור  שקל,  מיליארד 
ובדמי  שקל  מיליארד   7 כ–  עוד 

אבטלה כ-3.5 מיליארד שקל.
גידול  נרשם   2018 בשנת 
נוסף של כ-17 מיליון ש''ח בקר־
נות הביטוח הלאומי שבאחריותו 
חבר־ בשירותים  ולסייע  לפתח 
מימון  באמצעות  בקהילה  תיים 
וליווי גופים וארגונים, סיוע בפי־
קבו־ של  לרווחה  שירותים  תוח 
צות בסיכון, במתן מענה לצרכים 

צרכים  כגון:  חיוניים  חברתיים 
חב־ והדרה  ממוגבלות  הנובעים 
רתית, אלימות במשפחה, היעדר 
חשיפה  בתעסוקה,  מיומנויות 

לסביבה שאינה בטיחותית ועוד.
מאיר שפיגלר, מנכ"ל הבי־

הלאומי  "הביטוח  הלאומי:  טוח 
הסוציאלית  המשענת  את  מהווה 
ישראל.  אזרחי  של  והחברתית 
ואנוכי  הלאומי  הביטוח  עובדי 
להמ־ ומוטיבציה  שליחות  חדורי 
שיך ולשפר את השירות והמענה 
המגי־ האזרחים  כל  של  לפניות 
הלאומי  הביטוח  לפתחנו.  עות 
מתואם עם מדיניות שר העבודה 
והרווחה ופועל להנגיש לאזרחים 
את האפשרות למיצוי זכויותיהם, 
במקביל לכוונתו של השר לקדם 
בפרמ־ עיוותים  שתתקן  חקיקה 
שונות.  לקצבאות  לזכאות  טרים 
הביטוח הלאומי יהיה שותף לכל 

מהלך שיטיב עם המבוטחים".
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איש עסקים פלסטיני שנסע לסדנה בחריין: 
"התוכנית הכי טובה לעם הפלסטיני"

למרות החרם שהטילה הרשות הפלסטינית על הפסגה הכלכלית במנאמה, מספר נציגים 
עצמאיים נסעו לכינוס ◆ אחד מהם, אחמד ג'עברי, סיפר: "הזדמנות לעם הפלסטיני"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יצאו  אשר  פלסטינים  מנהיגים 
הכלכלית  הפסגה   - בחריין  לוועידת 
אותה מארגן הממשל האמריקאי בדרך 
לתוכנית שלום, הגיעו להפגש עם ראש 
דגן,  יוסי  שומרון  האזורית  המועצה 
לדון  בכדי  מהארץ,  ליציאתם  קודם 
כי  הדגישו  הצדדים  הוועידה.  בנושאי 
לעתיד  דאגה  מטרתו  מהם.  אחד  כל 
פעולה  שיתוף  של  דרך  ומציאת  ילדיו, 
כלכלי בין המתיישבים לערבים המתגו־
ררים ביו"ש, כך שיוכלו לחיות זה לצד 
זה ברווחה. הפגישה הינה המשך לרצף 
המוע־ ראש  שמקיים  וקשרים  פגישות 
צה האזורית שומרון עם ההנהגה המקו־
אלטרנטיבה  לייצר  בכדי  הערבית,  מית 
הפלסטינית.  הרשות  של  הטרור  לדרך 
שי־ כלכליים  פעולה  שיתופי  וליצירת 
ביאו לרווחה. המפגש התקיים במשרדי 

המועצה האזורית שומרון.
אשרף  עם  דגן  נפגש  השאר  בין 
נו־ גורמים  ועם  לבחריין.  שיצא  ג'עברי 
שמו־ חסיון  על  לשמור  שביקשו  ספים 

תיהם.
שמח  "אני  לגעברי:  אמר  דגן 
אנחנו  האחרונות  בשנים  לכאן.  שבאת 
רואים שייחים ומנהיגים ערבים שפוע־

לים כדי לייצר חיבור אמיתי בין ערבים 
בינינו  יש  ושומרון.  ביהודה  ליהודים 
את  זה  מכבדים  אנחנו  אך  מחלוקות 
באותה  כאן  אותנו  שם  הקב"ה  ואם  זה. 
מכב־ איך  לראות  צריכים  אנחנו  אדמה 
דים אחד לשני, איך לא הורגים אחד את 
להיות  יכול  בבחריין  שקורה  מה  השני. 
רצוי.  פעם ראשונה לא עושים הסכמים 
מהשטח,  שמנותקים  פוליטיקאים  בין 
אלא שמים דגש על השטח, על שיתופי 
פעולה כלכליים, שזה מה שיכול להביא 

להתחיל,  יכול  זה  משם  השלום,  את 
התוכנית הכי טובה לעם הפלסטיני".

"אנ־ בפגישה:  לדגן  אמר  געברי 
חנו מעוניינים באזור תעשייה גדול כפי 
שיש בברקן, לבנות בית חולים בחברון. 
מה  אוסלו.  הסכמי  מאז  עברו  שנה   25
התוצאות? רק דם. צריך לדבר על איך 
לילדים  בעתיד  יהיה  מה  נחיה.  אנחנו 
חיים.  שאנחנו  כמו  יחיו  שלא  שלנו. 
להם  שתהיה  חזק.  כלכלי  מצב  שיהיה 

פרנסה".

פרנו // „ו„ פרי„

 מחלו˜ לם מים
שכ־ וויכוח  נוצר  הארצות  עמי  קהילת  של  הכנסת  מבתי  באחד 

לה־ נהגו  אזור  שבאותו  העובדה  לאור  זה  היה  פתיר.  בלתי  היה  מעט 

קים בתי כנסת נפרדים לעמי ארצות לחוד ולתלמידי חכמים לחוד. כך 

נוצר שבאחד מבתי הכנסת של עמי הארצות בעיצומה של תפילת יום 

השבת לאחר שבעל הקורא החל לקרוא בתורה את פרשת קורח: "ויקח 

קורח בן יצהר בן קהת" החל מאן דהו ושימעלה שמו, צועק לעברו של 

בעל הקורא על מנת לתקנו באומרו הקריאה הנכונה הינה 'כורך' ולא 

'קורח'. ואם בשבתות כתיקונן עסקינן, בעל הקורא היה מתקן את עצמו 

וחוזר לקריאתו, אבל משום מה בעל הקורא עמד על שלו וטען כי אין 

היא  הנכונה  הקריאה  וכי  שטועה  זה  הוא  שימעלה  ולהיפך,  טעות,  זו 

'קורח' ולא 'כורח'. מאידך שימעלה גם הוא על שלו עמד ולא נתן להמ־

שיך את הקריאה. המתפללים גם הם לא טמנו את ידם בצלחת ומחלו־

קת גדולה התפתחה במקום, כאשר כל אחד מהמתפללים מנסה לצדד 

לצד זה או אחר. עד שלא נשאר מתפלל ולו אחד שלא אמר את דעתו, 

או ליתר דיוק - את חוסר דעתו. וכל בית הכנסת נעשה כמרקחה לאור 

המחלוקת הגדולה. ובעין הסערה החליט זונדל בעל עגלה להשתיק את 

המהומה ולהחזיר עטרה ליושנה. ניגש זונדל לשימעלה. השתיק את כל 

הקהל וביקש משימעלה מקורות. "מניין לך שימעלה שהקריאה הנכונה 

היא כורח ולא קורח", תהה זונדל כשגבותיו העבות מתכווצות ויורדות 

מטה בתמיהה. שימעלה לבש ארשת חשיבות וכשכולו שלף מיד: "הרי 

כך אנו מגיהים ואומרים בהגדה של פסח - 'כורח' ולא 'קורח'. זונדל 

בשומעו את דבריו לא התבלבל ולא התפעל וקרא לעברו, "אכן הצדק 

אתך, אבל כרגע מתברר כי אתה תלמיד חכם ואם כן מקומך אינו עמנו. 

קום וצא מיד מבית מדרשינו".

***

באיגרת ששלח איש האלוקים הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'ענסק 

לידידו רבי משה (יש המייחסים זאת לרה"ק רבי משה מפשעוורסק), 

הזהיר שם באזהרה חמורה מאוד בעניין מחלוקת, שאפילו לדבר מצווה 

זה דבר חמור. הרבי רבי אלימלך מפליג שם מאוד בגודל חשיבותה של 

תפילה בנוסח ספרד, עד כדי כך שכותב, עד שבלתי אפשרי להעלות 

על הכתב גודל מעלתה. "גם אם הייתי מבטא בשפתיי איני יודע בבירור 

אם היה אפשר שיבינו". ומכל מקום מסיים, "על כל פנים לא התקוטטו 

כך  ואחר  מכל.  גרוע  הוא  ומחלוקת  פירוד  והריב,  שם  ומוסיף  עמהם 

חוזר וכופל אזהרתו ועיין שם באריכות דבריו בגנות המחלוקת. ומפר־

שתנו נראה עד כמה חמורה מחלוקת כדאיתא במדרש תנחומא, "אמר 

רבי ברכיה כמה קשה מחלוקת שבית דין של מעלה אינם קונסים אלא 

מגיל 20 שנה ובית דין של מטה אינם קונסים אלא מגיל י"ג, ובמחלו־

קתו של קורח תינוקות בני יומם נשרפו ונבלעו בשאול תחתית דכתיב 

ונשיהם ובניהם וטפם וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה" (מדרש).

איש  של  שצערו  מהמחלוקת  עצמו  להרחיק  האדם  צריך  כך  כל 

הישראלי הוא דבר קשה מאוד וזאת מלבד הנזק העצום שזה יכול לג־

זאת,  מלבד  כנ"ל.  המחלוקת,  אסורה  מצווה  לדבר  שאפילו  עד  רום... 

המשנה  על  אמרו  וכבר  מצווה.  דבר  שזהו  מטהו  הדמיון  כלל  שבדרך 

באבות (פרק ה, משנה כ'), "כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להת־

קיים", ופירשו בדרך צחות, שכאשר בעלי המחלוקת מדמיינים שמח־

לוקתם לשם שמים המצב בכי רע, וסופה להתקיים, שהרי אינם מעלים 

על דעתם לחזור בתשובה כלל. אלא אדרבה להחריף המחלוקת לשם 

שמים עד לב שמים...

תשרה  ושהאחדות  המחלוקת  מן  תמיד  שנתרחק  יעזור  והשי"ת 

באוהלינו תמיד.

לתגובות לטור: 050-4156603

על הפרה // ‡ברהם ויסמן

סערת ביטול הבחירות

שר הפנים הרב אריה דרעי: אין 
אפשרות לבטל הבחירות

דרעי התייחס ליוזמת יו''ר הכנסת וטוען: אין לזה סיכוי מבחינה משפטית ◆ על חזרתו של 
ברק לפוליטיקה: לא יעביר מנדטים מגוש לגוש

מ‡: ח. פרנ˜ל
אריה  הרב  ש''ס  ויו''ר  הפנים  שר 
דרעי התייחס אתמול (חמישי) לאפשרות 
של ביטול הבחירות. בראיון לעיתונאים 
מרציאנו וסגל  טען דרעי כי "הבנתי מיד 
הב־ לביטול  משפטית  היתכנות  שאין 
שאין היתכנות משפטית,  וברגע  חירות. 
זאת  למרות  היתכנות פוליטית".  גם  אין 

המהלך. "הל־ בעד  הוא  כי  דרעי  הבהיר 
הבחירות",  את  לבטל  אפשר  והיה  וואי 
אמר. "אבל די לי במה שאומרים היועץ 
המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי של 
דרעי  להתפלפל"  במה  לי  אין  הכנסת. 
הממשלה  ראש  של  לחזרתו  גם  התייחס 
אני  "אם  ואמר:  לפוליטיקה  לשעבר 

אהוד  בגלל  היום  מזיע  לא  אני  נתניהו, 
קשה  אפשרויות.  יותר  פותח  זה  ברק, 
לי להאמין שברק יצליח להזיז קול אחד 
מימין לשמאל זה משחק פנימי בשמאל. 
של  הפומבי  מהעימות  מתרשם  לא  אני 
ברק ונתניהו. היה ביניהם שיתוף פעולה 

ארוך והדוק בנושא האירני".

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
mailto:s@shaharit.com
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איש עסקים פלסטיני שנסע לסדנה בחריין: 
"התוכנית הכי טובה לעם הפלסטיני"

למרות החרם שהטילה הרשות הפלסטינית על הפסגה הכלכלית במנאמה, מספר נציגים 
עצמאיים נסעו לכינוס ◆ אחד מהם, אחמד ג'עברי, סיפר: "הזדמנות לעם הפלסטיני"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יצאו  אשר  פלסטינים  מנהיגים 
הכלכלית  הפסגה   - בחריין  לוועידת 
אותה מארגן הממשל האמריקאי בדרך 
לתוכנית שלום, הגיעו להפגש עם ראש 
דגן,  יוסי  שומרון  האזורית  המועצה 
לדון  בכדי  מהארץ,  ליציאתם  קודם 
כי  הדגישו  הצדדים  הוועידה.  בנושאי 
לעתיד  דאגה  מטרתו  מהם.  אחד  כל 
פעולה  שיתוף  של  דרך  ומציאת  ילדיו, 
כלכלי בין המתיישבים לערבים המתגו־
ררים ביו"ש, כך שיוכלו לחיות זה לצד 
זה ברווחה. הפגישה הינה המשך לרצף 
המוע־ ראש  שמקיים  וקשרים  פגישות 
צה האזורית שומרון עם ההנהגה המקו־
אלטרנטיבה  לייצר  בכדי  הערבית,  מית 
הפלסטינית.  הרשות  של  הטרור  לדרך 
שי־ כלכליים  פעולה  שיתופי  וליצירת 
ביאו לרווחה. המפגש התקיים במשרדי 

המועצה האזורית שומרון.
אשרף  עם  דגן  נפגש  השאר  בין 
נו־ גורמים  ועם  לבחריין.  שיצא  ג'עברי 
שמו־ חסיון  על  לשמור  שביקשו  ספים 

תיהם.
שמח  "אני  לגעברי:  אמר  דגן 
אנחנו  האחרונות  בשנים  לכאן.  שבאת 
רואים שייחים ומנהיגים ערבים שפוע־

לים כדי לייצר חיבור אמיתי בין ערבים 
בינינו  יש  ושומרון.  ביהודה  ליהודים 
את  זה  מכבדים  אנחנו  אך  מחלוקות 
באותה  כאן  אותנו  שם  הקב"ה  ואם  זה. 
מכב־ איך  לראות  צריכים  אנחנו  אדמה 
דים אחד לשני, איך לא הורגים אחד את 
להיות  יכול  בבחריין  שקורה  מה  השני. 
רצוי.  פעם ראשונה לא עושים הסכמים 
מהשטח,  שמנותקים  פוליטיקאים  בין 
אלא שמים דגש על השטח, על שיתופי 
פעולה כלכליים, שזה מה שיכול להביא 

להתחיל,  יכול  זה  משם  השלום,  את 
התוכנית הכי טובה לעם הפלסטיני".

"אנ־ בפגישה:  לדגן  אמר  געברי 
חנו מעוניינים באזור תעשייה גדול כפי 
שיש בברקן, לבנות בית חולים בחברון. 
מה  אוסלו.  הסכמי  מאז  עברו  שנה   25
התוצאות? רק דם. צריך לדבר על איך 
לילדים  בעתיד  יהיה  מה  נחיה.  אנחנו 
חיים.  שאנחנו  כמו  יחיו  שלא  שלנו. 
להם  שתהיה  חזק.  כלכלי  מצב  שיהיה 

פרנסה".

פרנו // „ו„ פרי„

 מחלו˜ לם מים
שכ־ וויכוח  נוצר  הארצות  עמי  קהילת  של  הכנסת  מבתי  באחד 

לה־ נהגו  אזור  שבאותו  העובדה  לאור  זה  היה  פתיר.  בלתי  היה  מעט 

קים בתי כנסת נפרדים לעמי ארצות לחוד ולתלמידי חכמים לחוד. כך 

נוצר שבאחד מבתי הכנסת של עמי הארצות בעיצומה של תפילת יום 

השבת לאחר שבעל הקורא החל לקרוא בתורה את פרשת קורח: "ויקח 

קורח בן יצהר בן קהת" החל מאן דהו ושימעלה שמו, צועק לעברו של 

בעל הקורא על מנת לתקנו באומרו הקריאה הנכונה הינה 'כורך' ולא 

'קורח'. ואם בשבתות כתיקונן עסקינן, בעל הקורא היה מתקן את עצמו 

וחוזר לקריאתו, אבל משום מה בעל הקורא עמד על שלו וטען כי אין 

היא  הנכונה  הקריאה  וכי  שטועה  זה  הוא  שימעלה  ולהיפך,  טעות,  זו 

'קורח' ולא 'כורח'. מאידך שימעלה גם הוא על שלו עמד ולא נתן להמ־

שיך את הקריאה. המתפללים גם הם לא טמנו את ידם בצלחת ומחלו־

קת גדולה התפתחה במקום, כאשר כל אחד מהמתפללים מנסה לצדד 

לצד זה או אחר. עד שלא נשאר מתפלל ולו אחד שלא אמר את דעתו, 

או ליתר דיוק - את חוסר דעתו. וכל בית הכנסת נעשה כמרקחה לאור 

המחלוקת הגדולה. ובעין הסערה החליט זונדל בעל עגלה להשתיק את 

המהומה ולהחזיר עטרה ליושנה. ניגש זונדל לשימעלה. השתיק את כל 

הקהל וביקש משימעלה מקורות. "מניין לך שימעלה שהקריאה הנכונה 

היא כורח ולא קורח", תהה זונדל כשגבותיו העבות מתכווצות ויורדות 

מטה בתמיהה. שימעלה לבש ארשת חשיבות וכשכולו שלף מיד: "הרי 

כך אנו מגיהים ואומרים בהגדה של פסח - 'כורח' ולא 'קורח'. זונדל 

בשומעו את דבריו לא התבלבל ולא התפעל וקרא לעברו, "אכן הצדק 

אתך, אבל כרגע מתברר כי אתה תלמיד חכם ואם כן מקומך אינו עמנו. 

קום וצא מיד מבית מדרשינו".

***

באיגרת ששלח איש האלוקים הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'ענסק 

לידידו רבי משה (יש המייחסים זאת לרה"ק רבי משה מפשעוורסק), 

הזהיר שם באזהרה חמורה מאוד בעניין מחלוקת, שאפילו לדבר מצווה 

זה דבר חמור. הרבי רבי אלימלך מפליג שם מאוד בגודל חשיבותה של 

תפילה בנוסח ספרד, עד כדי כך שכותב, עד שבלתי אפשרי להעלות 

על הכתב גודל מעלתה. "גם אם הייתי מבטא בשפתיי איני יודע בבירור 

אם היה אפשר שיבינו". ומכל מקום מסיים, "על כל פנים לא התקוטטו 

כך  ואחר  מכל.  גרוע  הוא  ומחלוקת  פירוד  והריב,  שם  ומוסיף  עמהם 

חוזר וכופל אזהרתו ועיין שם באריכות דבריו בגנות המחלוקת. ומפר־

שתנו נראה עד כמה חמורה מחלוקת כדאיתא במדרש תנחומא, "אמר 

רבי ברכיה כמה קשה מחלוקת שבית דין של מעלה אינם קונסים אלא 

מגיל 20 שנה ובית דין של מטה אינם קונסים אלא מגיל י"ג, ובמחלו־

קתו של קורח תינוקות בני יומם נשרפו ונבלעו בשאול תחתית דכתיב 

ונשיהם ובניהם וטפם וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה" (מדרש).

איש  של  שצערו  מהמחלוקת  עצמו  להרחיק  האדם  צריך  כך  כל 

הישראלי הוא דבר קשה מאוד וזאת מלבד הנזק העצום שזה יכול לג־

זאת,  מלבד  כנ"ל.  המחלוקת,  אסורה  מצווה  לדבר  שאפילו  עד  רום... 

המשנה  על  אמרו  וכבר  מצווה.  דבר  שזהו  מטהו  הדמיון  כלל  שבדרך 

באבות (פרק ה, משנה כ'), "כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להת־

קיים", ופירשו בדרך צחות, שכאשר בעלי המחלוקת מדמיינים שמח־

לוקתם לשם שמים המצב בכי רע, וסופה להתקיים, שהרי אינם מעלים 

על דעתם לחזור בתשובה כלל. אלא אדרבה להחריף המחלוקת לשם 

שמים עד לב שמים...

תשרה  ושהאחדות  המחלוקת  מן  תמיד  שנתרחק  יעזור  והשי"ת 

באוהלינו תמיד.

לתגובות לטור: 050-4156603

על הפרה // ‡ברהם ויסמן

סערת ביטול הבחירות

שר הפנים הרב אריה דרעי: אין 
אפשרות לבטל הבחירות

דרעי התייחס ליוזמת יו''ר הכנסת וטוען: אין לזה סיכוי מבחינה משפטית ◆ על חזרתו של 
ברק לפוליטיקה: לא יעביר מנדטים מגוש לגוש

מ‡: ח. פרנ˜ל
אריה  הרב  ש''ס  ויו''ר  הפנים  שר 
דרעי התייחס אתמול (חמישי) לאפשרות 
של ביטול הבחירות. בראיון לעיתונאים 
מרציאנו וסגל  טען דרעי כי "הבנתי מיד 
הב־ לביטול  משפטית  היתכנות  שאין 
שאין היתכנות משפטית,  וברגע  חירות. 
זאת  למרות  היתכנות פוליטית".  גם  אין 

המהלך. "הל־ בעד  הוא  כי  דרעי  הבהיר 
הבחירות",  את  לבטל  אפשר  והיה  וואי 
אמר. "אבל די לי במה שאומרים היועץ 
המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי של 
דרעי  להתפלפל"  במה  לי  אין  הכנסת. 
הממשלה  ראש  של  לחזרתו  גם  התייחס 
אני  "אם  ואמר:  לפוליטיקה  לשעבר 

אהוד  בגלל  היום  מזיע  לא  אני  נתניהו, 
קשה  אפשרויות.  יותר  פותח  זה  ברק, 
לי להאמין שברק יצליח להזיז קול אחד 
מימין לשמאל זה משחק פנימי בשמאל. 
של  הפומבי  מהעימות  מתרשם  לא  אני 
ברק ונתניהו. היה ביניהם שיתוף פעולה 

ארוך והדוק בנושא האירני".
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מהפך במרצ: הורוביץ ניצח את 
זנדברג בבחירות לראשות המפלגה
הורוביץ ניצח את היו"ר המכהנת - וחזר למפלגה לאחר כארבע שנים ◆  יו"ר 

מרצ הנבחר: "קורא מכאן לכל הגורמים והמפלגות בשמאל - מרצ מוכנה 
להידברות ושיתוף פעולה"

מ‡ ח. פרנ˜ל 
מפלגת  ועידת  צירי  כ-850 
הורו־ בניצן  אמש  בליל  בחרו  מרצ 
ביץ כיו"ר המפלגה, והדיחו את תמר 
קולות   459 קיבל  הורוביץ  זנדברג. 

ואילו זנדברג זכתה ל-383 קולות.
ניצחונו,  על  ההכרזה  לאחר 
בגני התערוכה  לבמה  עלה הורוביץ 

של  השמאל  ניצחה.  "מרצ  ואמר: 
ישראל ניצח. והמפלגה שלנו, השו־
את  מרימה  האידאולוגית,  רשית 
הראש והולכת לניצחון בספטמבר". 
פעולה  לשיתוף  קרא  הנבחר  היו"ר 
הקרו־ "בבחירות  השמאל:  במחנה 
יש  מיוחד.  אתגר  בפנינו  ניצב  בות 
הזדמנות להחליף את השלטון ולה־

לכל  מכאן  קורא  אני  התקווה.  חזיר 
הגורמים והמפלגות בשמאל - מרצ 
פעולה  ושיתוף  להידברות  מוכנה 
על בסיס ערכינו". הורוביץ כינה את 
כחול לבן "35 מנדטים חסרי מעשה 
ותוחלת" וקרא למצביעי מרצ שב־
"לחזור   - גנץ  של  במפלגתו  חרו 

הביתה".

מהפך במרצ: הורוביץ ניצח את 
זנדברג בבחירות לראשות המפלגה
הורוביץ ניצח את היו"ר המכהנת - וחזר למפלגה לאחר כארבע שנים ◆  יו"ר 

מרצ הנבחר: "קורא מכאן לכל הגורמים והמפלגות בשמאל - מרצ מוכנה 
להידברות ושיתוף פעולה"

מ‡ ח. פרנ˜ל 
מפלגת  ועידת  צירי  כ-850 
הורו־ בניצן  אמש  בליל  בחרו  מרצ 
ביץ כיו"ר המפלגה, והדיחו את תמר 
קולות   459 קיבל  הורוביץ  זנדברג. 

ואילו זנדברג זכתה ל-383 קולות.
ניצחונו,  על  ההכרזה  לאחר 
בגני התערוכה  לבמה  עלה הורוביץ 

של  השמאל  ניצחה.  "מרצ  ואמר: 
ישראל ניצח. והמפלגה שלנו, השו־
את  מרימה  האידאולוגית,  רשית 
הראש והולכת לניצחון בספטמבר". 
פעולה  לשיתוף  קרא  הנבחר  היו"ר 
הקרו־ "בבחירות  השמאל:  במחנה 
יש  מיוחד.  אתגר  בפנינו  ניצב  בות 
הזדמנות להחליף את השלטון ולה־

לכל  מכאן  קורא  אני  התקווה.  חזיר 
הגורמים והמפלגות בשמאל - מרצ 
פעולה  ושיתוף  להידברות  מוכנה 
על בסיס ערכינו". הורוביץ כינה את 
כחול לבן "35 מנדטים חסרי מעשה 
ותוחלת" וקרא למצביעי מרצ שב־
"לחזור   - גנץ  של  במפלגתו  חרו 

הביתה".

הרבה יור כיף להרענן עם 
מפו בניחוח ‚לי„ה

הרחצה  תחליבי  סדרת  עם 
החדשה של כיף בניחוח של גלידות 
קיץ מרעננות – הכל כבר יותר כיף! 
פורמולת תחליבי הרחצה בניחוחות 
שוקולד  עוגיות,  קרם  גלידות  של 
תפוז, קרמל מלוח, מרנג לימון, מר־
בל־ מועשרת  ג'לי  וסוכריות  שמלו 
רכות  תחושת  לעור  המעניקה  חות 
מרעננת  לחוויה  והופכת  מלטפת 

עטופה בניחוחות מיוחדים! 
מכילה  החדשה  הפורמולה 
לתחו־ התורמים  איכותיים  רכיבים 
לעור  שיעניקו  מלטפת  רכות  שת 

ותחושה  רכות  רוגע,  לחות,  שלכם 
בניחוח  מלווה  וקטיפתית,  נעימה 
אתכם  שתלווה  מפתיע,  בישום 

לאורך שעות ארוכות.
החדשה  הסדרה  הושקה  מאז 
ורוכ־ רבה  לפופולריות  זוכה  היא 

שים שהשתמשו בתחליב רחצה כיף 
חווית  על  מדווחים  החדש  גלידות 
שימוש יוצאת דופן. סדרת תחליבי 
הרחצה של כיף מתאימה לכל סוגי 
העור, משאירה את עורך נקי, גמיש 
ורענן. הפורמולה החדשה מועשרת 
ואלוורה   E ויטמין  שיאה,  בחמאת 
ותחו־ מלטפת  ניקוי  חווית  היוצאת 
שה של עור רגוע ורך המבושם בע־
דינות בניחוח הנשאר לאורך שעות 

ארוכות.
השיווק  ברשתות  להשיג 

והפארם ברחבי הארץ.

בכיר בחיזבאללה: "ארה"ב לא 
תתקוף את איראן בגלל יכולות 

ההגנה שלה"
טראמפ אמר כי מלחמה שכזו לא תימשך זמן רב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
חיזבאללה,  מנהיג  של  סגנו 
נעים קאסם, אמר בראיון לעיתון 
שארה"ב  סביר  לא  כי  בלבנון, 
יכולות  בשל  איראן,  את  תתקוף 
ההגנה המתקדמות שיש לאיראן. 

כי  עוד,  אמר  קאסם  לדבריו.  כך 
ממלחמה  ירוויח  "לא  טראמפ 
שאותה הוא יכול להתחיל - אבל 
יכול  לא  הוא  תוצאותיה  שעל 
חיזבאללה  לדבריו,  לשלוט". 
מעריך כי ארה"ב לא תפתח במ־

לחמה נגד איראן.
התב־ ארה"ב  נשיא  כזכור, 
בין  אפשרית  מלחמה  בעניין  טא 
מלחמה  כי  ואמר  לאיראן  ארה"ב 

כזו לא תיקח זמן רב. 

אזרחים בתוניסיה מאשימים את 
שר התיירות בריגול לטובת ישראל

שר התיירות של תוניסיה הוא יהודי 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הפגנות נערכו מספר פעמים 
מצד  תוניסיה  ברחבי  לאחרונה 
אזרחים הדורשים את פיטוריו של 
שר התיירות היהודי ואולי אף את 
לטובת  ריגול  בגין  לדין  העמדתו 

אותם  של  לטענתם  כך  ישראל. 
אזרחים. 

שר  נאלץ  כך  בעקבות 
התיירות להופיע בתקשורת ולהגן 
את  הכחיש  השר  הטוב.  שמו  על 
שנעשית  נורמליזציה  על  הטענות 

וגי־ לישראל  תוניסיה  בין  כביכול 
נה את הפרסומים שהעלו תיירים 
במדינה  ביקרו  אשר  ישראליים 
בהן הם טענו כי ממשלת תוניסיה 
הישרא־ לתיירים  תמיכה  מעניקה 

ליים אשר מגיעים לבקר בשטחה. 

הודו: מחאה בעקבות תקיפת מוסלמי
ראש ממשלת הודו קרא לבית המשפט למצות את הדין עם הנאשמים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הודו סוערת בעקבות מותו 
טברז  בשם  מוסלמי  אזרח  של 
ידי  על  למוות  הוכה  אשר  אנסרי 
קבוצת אזרחים המשתייכים לדת 
במדי־ השלטת  הדת  ההינדו, 
מאז  כי  טוענים  בעולם  רבים  נה. 

עלייתו לשלטון של נרנדרה מודי, 
סובל־ פחות  למדינה  הודו  הפכה 
הג־ המוסלמי  המיעוט  כלפי  נית 
דול. לפי הטענות, המתקפות של 
אזרחים המשתייכים לדת ההינדו 
בתקופת  גברו  מוסלמים,  כלפי 
זה  נבחר  אשר  מודי,  של  שלטונו 

עתה לקדנציה שניה בתפקיד.

האזרח המוסלמי הוכה למ־
וות לאחר שנחשד בגניבה. תיעוד 
פורסם  בצעיר  שנעשה  הלינץ' 
ועורר סערה ברחבי מדינת הענק. 
אף  התייחס  הודו  ממשלת  ראש 
המשפט  לבית  וקרא  לעניין  הוא 

למצות את הדין עם הנאשמים. 
  

קרוב לאלף מורות ומחנכות 
"בית יעקב בכנס מרשים 

לחיזוק חומת הצניעות
גדולי תורה וראשי החינוך העצמאי נשאו דברי התעוררות על חובתן ותפקידן 

של בנות מלך בתקופתנו רבת האתגרים והנסיונות

מ‡: מ. מון
ומח־ מורות  לאלף  קרוב 
יעקב"  "בית  הספר  בבתי  נכות 
אזור  מכל  העצמאי  החינוך  של 
לאחרונה  השתתפו  דן,  גוש 
שהתקיים  מרשים  חינוכי  בכנס 
החינוך  של  הפיקוח  צוות  ע"י 
בני  עיריית  בסיוע  העצמאי 

ברק.
ההש־ רבת  ההתכנסות 
לך  "ויתנו  בסימן  עמדה  ראה 
כתר מלוכה", במטרה לחזק את 
בתי  כתלי  בין  הצניעות  חומת 
באודיטוריום  ונערכה  הספר, 
ברמת  ברק  בני  של  העירוני 
תורה  גדולי  הופיעו  בה  אלחנן, 
וראשי החינוך העצמאי שנשאו 
דברים רבי תוכן שהיו משולבים 
מדברי חז"ל על הנושא של "כל 

כבודה בת מלך פנימה".
נפתח  המרומם  הערב 
יו"ר  של  מאלף  חינוכי  במשא 
אברהם  רבי  העצמאי  החינוך 
הת־ בו  שליט"א,  לייזרזון  יוסף 
עכב בהרחבה על אתגרי ומבחני 
החינוך הטהור של בנות ישראל 
הרו־ הסכנות  רבת  בתקופתנו 
החיוני  הצורך  על  ועמד  חניות, 

לחזק את חומת הצניעות.
דברי  נשא  מכן  לאחר 
החינוך  מנכ"ל  וחיזוק  ברכה 
העצמאי רבי אליעזר סורוצקין 

שליט"א, ששיבח בראשית דב־
שיזמו  המפקחות  צוות  את  ריו 
וארגנו את ההתכנסות, והתעכב 
בנאומו על גודל מעלת הצניעות 

שהיא התבלין לפיתויי הרחוב.
בני  עיריית  ברכת  את 
ברק השמיע ראש העירייה רבי 
שליט"א,  רובינשטיין  אברהם 
של  דיוקנה  דמות  את  שתיאר 
"בת מלך" צנועה וכשרה, והודה 
מאמצים  שהשקיעו  למפקחות 

מרובים להצלחת הכינוס.
החי־ ההתכנסות  במהלך 
שאורגנה   – הגדולה  נוכית 
מנהלת  ידי  על  טעם  בטוב 
אל־ ברמת  יעקב"  "בית  ביה"ס 
וצוות  שפירא  א.  הרבנית  חנן 
המורות  מאות  האזינו   – ביה"ס 
התעוררות  לדברי  והמחנכות 
בנימין  רבי  הגאון  מפי  חוצבים 
על  שהתמקד  שליט"א,  פינקל 
חשיבות הכנס לציבור המורות, 
ומ־ ציבור  כשליחות  זכותן  ועל 
לשמש  חובתן  ואת  הרבים  זכי 
לתלמידותיהן,  ודוגמא  סמל 
שפי־ ברוך  רבי  הגאון  מפי  וכן 
במילים  שעורר  שליט"א  רא 
מחנכות  של  תפקידן  על  חמות 
בישראל המנחילות את מורשת 
בתקופה  דור,  מדור  אמותינו 
קשיים  ומלאת  אתגרים  רבת 

ונסיונות מבית ומבחוץ.

המו־ האזינו  רב  בקשב 
הנלהבים  החיזוק  לדברי  רות 
גבי  על  במצגת  שהשמיעו 
דן  רבי  הגה"צ  המשגיח  מסך, 
הגאון  המשגיח  שליט"א,  סגל 
מישיקובסקי  חזקיה  רבי 
הרה"ג רבי  שליט"א, והמשפיע 
שעוררו  שליט"א,  פינק  יהושע 
בנאומיהם על תפארת הצניעות 
שהיא עטרת המלכות של בנות 
את  נס  על  בהעלותם  ישראל, 
ההתכנסות  ותועלת  חשיבות 
לביצור חומת הצניעות, במטרה 
שמים  כבוד  ולהרבות  להתחזק 
בדור כה מזוהם מבחינה רוחנית 

ומוסרית.
הכנס  של  השני  בחלק 
המ־ על  עז  רושם  שהותיר   –
דברים  השמיעה   – שתתפות 
ר.  הרבנית  השעה  מענייני 
נערך  מכן  ולאחר  בורנשטיין, 
בהנחיית  ומרתק  משותף  שיח 
מילר,  וא.  לנדאו  ל.  המורות 
אקטואליים  חינוכיים  בנושאים 
רעיונה  לשמירת  הנוגעים 
הטהור של תנועת "בית יעקב" 
ובכללם  כלשהוא,  שינוי  ללא 
החובה לשמור מכל משמר תוך 
החי־ התקנון  על  מוחלט  ציות 

שנערך  יעקב"  "בית  של  נוכי 
בהכוונת והדרכת גדולי ישראל.   
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 ‡ ר להˆטמˆם כ„י לס‚ורכמה ‡פ
המינוס? עוים ריסטרט להˆלחה!

ניהול התקציב המשפחתי 
פעם  לא  קלה.  משימה  לא  היא 
קורה שאתם מתלבטים עד כמה 
בהוצאות?  להצטמצם  אפשר 
המינוס  את  לסגור  אפשר  איך 
דרך  יש  האם  חובות?  ולהקטין 
אחרת? אז יש! עשרות מתושבי 
בני ברק השתתפו השבוע בכנס 
"ריסטרט  סדנת  של  החשיפה 
בני  עיריית  בשיתוף  להצלחה", 
הרצאות  סדרת  לקראת  ברק, 

שבהם תקבלי ידע מעשי ותוכן 
את  לך  שייתן  וחדשני  מסקרן 
צרור המפתחות לרוגע הכלכלי 

שתמיד חשבת עליו.
הסדנא, המיועדת לגברים 
ותימסר על ידי דוד חזן, מנכ"ל 
ני־ ובעל  להצלחה"  "ריסטרט 
בת־ ויותר  שנים    16 של  סיון 
תעניק  ההכנסות,  הגדלת  חום 
להגדלת  בעקרונות  הבנה  לך 
מעשיים  כלים  קבלת  ההכנסה, 

כלכ־ להתנהלות  ופרקטיים 
הדרך  תכנון  ונבונה,  נכונה  לית 
להיערך לתשלומי החגים והש־
חובות  עם  התמודדות  מחות, 

מעיקים ועוד.
למעל  עכשיו  הצטרף 
5,791 בוגרי סדנאות "ריסטרט 
יישמו,  שהקשיבו,  להצלחה" 
את  חוו  גם  דשמיא  ובסייעתא 
לאורח  שהפך  הכלכלי  השפע 

של קבע בביתם.

ברקע הצמיחה האדירה בעיר: הנהלת 'לאומית' במחוז ירושלים נפגשה עם 
ראש העיר מודיעין עילית

הרקע לפגישה: מספר המצטרפים הגבוה ל'לאומית שירותי בריאות' בעיר, הרחבת המענה הרפואי במרכזים הרפואיים ויוזמות משותפות למען הקהילה

בלשכ־ התקיימה  שעבר  בשבוע 
הרב  עילית,  מודיעין  העיר  ראש  של  תו 
יעקב גוטרמן, פגישה מיוחדת עם הנהלת 
ירוש־ במחוז  בריאות'  שירותי  'לאומית 

לים. 
גוטרמן  הרב  מלבד  נכחו,  בפגישה 
עצמו, מר עודד ויגרצין – מנהל מחוז ירו־
הרב  האזור,  מנהל   - רט  יאיר  מר  שלים, 
ארצי  שיווק  מנהל   – רוזנשטיין  אפרים 
למגזר חרדי והרב מנחם פרוכטר – מנהל 

קשרי קהילה במודיעין עילית.
נתוני  רקע  על  התקיימה  הפגישה 
שירו־ 'לאומית  של  המדהימים  הצמיחה 
והתמקדה  עילית,  במודיעין  בריאות'  תי 
העירייה  על  פעולה  שיתופי  בקידום 
למען התושבים ובשדרוג המערך הרפואי 

הקיים בעיר.
בתחילת הפגישה בירך הרב גוטרמן 
את 'לאומית' על מספר המצטרפים הגבוה 
מהווה  הדבר  כי  מציין  שהוא  תוך  בעיר, 
והמקצועי  המסור  לשירות  ברורה  עדות 
שהיא מספקת לתושבים, ולאמון הרב לו 

היא זוכה כפועל יוצא מכך. 
של  החוזק  כי  הדגיש  גוטרמן  הרב 
המ־ בשירות  רק  מסתכם  אינו  'לאומית' 
סופק בתוך המרכזים הרפואיים, אלא גם 
מחוצה  האדירה  ההיקפית  הפעילות  בכל 
להם, בעיקר בכל מה שקשור לקידום מו־
דעות לאורח חיים בריא ורפואה מונעת. 

"ערבי הבריאות והכינוסים השונים 
הציבור,  בקרב  ממש  של  מהפכה  יוצרים 
על  'לאומית'  את  מאוד  מעריך  שמצדו 

היוזמה והדאגה".
בהמשך הפגישה דנו הצדדים בדר־
כים לשפר ולהרחיב עוד יותר את המענה 
הרפואי בעיר, ובקידומן של יוזמות שונות 

למען הקהילה. 
גוטרמן  לרב  הודו  'לאומית'  ראשי 
על הגישה החיובית שלו, ועל הסיוע הרב 
אותו הוא מעניק בכל מה שקשור לדאגה 
לבריאות הציבור. "עיריית מודיעין עילית 
לרשות  מודל  מהווים  בראשה  והעומד 
ציבור  של  לבריאותו  שהדאגה  עירונית 

תושביה עומד בראש מעייניה".
רקע  על  נערכה  הפגישה  כאמור, 
של  הלקוחות  במספר  העצום  הגידול 
עי־ במודיעין  בריאות'  שירותי  'לאומית 
זכתה   2018 שנת  במהלך  כזכור,  לית. 
הגבוה  המצטרפים  למספר  'לאומית' 

ביותר בכל הריכוזים החרדים. 
עילית,  למודיעין  שקשור  מה  בכל 
הנתונים הפכו לדרמטים עוד יותר מאחר 
ו'לאומית' הייתה היחידה שרשמה צמיחה 
עם קרוב ל 1000 לקוחות חדשים שהצט־
רפו לקופה, בעוד תמונת המצב אצל המ־
תחרות – הפוכה לחלוטין ובהם לא הייתה 

צמיחה כלל.
שוקטת  לא  אלו  בימים  גם  כי  יצוין 
השמרים,  על  בריאות'  שירותי  'לאומית 
המרכזים  מערך  את  העת  כל  ומרחיבה 
הרפואיים והשירותים הניתנים בהם, זאת 
לצד שלל יוזמות ופעילויות למען הציבור 

החרדי. 
נעלמת  לא  'לאומית'  של  ההשקעה 

אותה  שמדרגים  הלקוחות  של  מעיניהם 
לא־ שפורסם  סקר   שאפשר.   גבוה  הכי 
ציונים  העניק  מרקר'  'דה  בעיתון  חרונה 
שירותי  ל'לאומית  במיוחד  מחמיאים 
את  רבים  בפרמטרים  שמנצחת  בריאות' 

הקופות המתחרות.
מדובר בסקר מקיף שנערך ע"י אתר 
מידרג ופורסם כאמור בעיתון דה מרקר.  
אלפי המשתתפים בסקר דירגו הגולשים 
את קופות החולים שלהם: מכבי, כללית, 

מאוחדת ולאומית.

שהוא  ביותר  החשוב  בפרמטר 
איכות הטיפול הרפואי כפי שבא לידי בי־
לאומית  סיימה  הלקוח,  של  בהרגשה  טוי 
 4.08 של  מעולה  בציון  הראשון  במקום 
נמצאות  הקופות  שאר  כאשר   5 מתוך 

מאחוריה.
התורים  זמינות  דירוג  של  בפרמטר 
ביותר  הגבוה  הציון  את  לאומית  קיבלה 
 ,3.28 מאוחדת  ברשימה  אחריה   .3.34  -
הנמוך  לציון  זכתה  וכללית   3.21 מכבי 

ביותר - 2.91.

הרצון  שביעות  גם  נבחנה  בסקר 
בקו־ השירותים  ממחירי  המבוטחים  של 
גם  הבריאות.  בסל  כלולים  שאינם  פות 
בראש  לאומית  מתייצבת  הזה  בפרמטר 
וכללית,  מכבי  ברשימה  אחריה  עם 3.77. 
ובמקום האחרון מאוחדת עם  3.42 בלבד.
מחמיאות  תוצאות  השיגה  לאומית 
ביותר גם בפרמטרים הבאים: איכות המ־
ענה הטלפוני, רמת הבירוקרטיה והשירות 

הדיגיטלי.

בכירי מכון היˆו‡ סיירו בבני בר˜: 
"היכרו ˜רובה ומעמי˜ה" 

במהלך הסיור ביקרו המשתתפים במוסדות וגופים מרכזים בעיר, ונפגשו עם 
בכירי העירייה במטרה לקדם שת"פים ופרויקטים ייחודיים עבור היצואנים 

החרדים

במכון  מגבשים  אלו  בימים 
ופעולות  יוזמות  שורה  היצוא 
החרדי  לציבור  לחשוף  במטרה 
המכון  מעניק  אותם  הכלים  את 
ליצואנים  ובכללם  ליצואנים, 
במא־ התחשבות  תוך   - חרדים 
האתגרים  החרדי,  היצוא  פייני 
וגם  לפתחו  העומדים  השונים 

היתרונות.
המ־ מהמדיניות  כחלק 
מגעים  המכון  מקיים  תוארת 
רל־ גורמים  עם  צוות  ועבודות 
הציבורית  במערכת  וונטיים 
כשהמטרה  החרדית,  והעסקית 
היא כאמור להגדיל דרסטית את 
חשיפה  באמצעות  החרדי  היצוא 
לתכניות של המכון, כלים מקצו־

עיים ועוד. 
ראשי  קיימו  זו  במסגרת 
בני  בעיר  ממושך  סיור  המכון 
במו־ ביקרו  הם  במהלכו  ברק, 
כדי  בעיר  מרכזים  וגופים  סדות 
להעמיק את ההיכרות עם המגזר 
הייחו־ וצרכיו  מאפייניו  החרדי, 

דיים. 
היה  הסיור  משיאי  אחד 
ברק,  בני  העיר  ראש  בין  מפגש 
המ־ לבכירי  רובינשטיין,  אברהם 
כון, במהלכו סקר רובינשטיין את 
שימת  תוך  החרדית"  "הכלכלה 
הב־ דגש על היצוא והפוטנציאל 

לתי ממומש בהקשר הזה. 
את  שיתפו  המכון  בכירי 
והפ־ במיזמים  רובינשטיין 
בו  נועצו  הדרך,  שעך  רויקטים 
בשאלות שונות וסיכמו על המשך 

שת"פ לטובת העניין. 
חשי־ רואה  היצוא  "מכון 

בות רבה בחשיפת שירותיו לכלל 
מג־ שלל  על  הישראלית  החברה 
לע־ ביותר  הטובה  הדרך  זריה. 
שות זאת היא באמצעות היכרות 
ניתן  שאותה  ומעמיקה  קרובה 
אל  פנים  במפגשים  רק  להשיג 
היצוא,  מכון  מנכ"ל  אמר  פנים", 
גדי אריאלי, בסיום הסיור וסיכם: 
שנקרתה  ההזדמנות  על  "שמחנו 
בני-ברק,  בעיר  לסייר  בדרכינו 
להיפגש  העיר,  ראש  עם  לשוחח 
לטעום  ואף  מקצוע  אנשי  עם 
ממטעמי העיר. הסיור היה חשוב, 

מחכים ומאיר עיניים".
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 ‡ ר להˆטמˆם כ„י לס‚ורכמה ‡פ
המינוס? עוים ריסטרט להˆלחה!

ניהול התקציב המשפחתי 
פעם  לא  קלה.  משימה  לא  היא 
קורה שאתם מתלבטים עד כמה 
בהוצאות?  להצטמצם  אפשר 
המינוס  את  לסגור  אפשר  איך 
דרך  יש  האם  חובות?  ולהקטין 
אחרת? אז יש! עשרות מתושבי 
בני ברק השתתפו השבוע בכנס 
"ריסטרט  סדנת  של  החשיפה 
בני  עיריית  בשיתוף  להצלחה", 
הרצאות  סדרת  לקראת  ברק, 

שבהם תקבלי ידע מעשי ותוכן 
את  לך  שייתן  וחדשני  מסקרן 
צרור המפתחות לרוגע הכלכלי 

שתמיד חשבת עליו.
הסדנא, המיועדת לגברים 
ותימסר על ידי דוד חזן, מנכ"ל 
ני־ ובעל  להצלחה"  "ריסטרט 
בת־ ויותר  שנים    16 של  סיון 
תעניק  ההכנסות,  הגדלת  חום 
להגדלת  בעקרונות  הבנה  לך 
מעשיים  כלים  קבלת  ההכנסה, 

כלכ־ להתנהלות  ופרקטיים 
הדרך  תכנון  ונבונה,  נכונה  לית 
להיערך לתשלומי החגים והש־
חובות  עם  התמודדות  מחות, 

מעיקים ועוד.
למעל  עכשיו  הצטרף 
5,791 בוגרי סדנאות "ריסטרט 
יישמו,  שהקשיבו,  להצלחה" 
את  חוו  גם  דשמיא  ובסייעתא 
לאורח  שהפך  הכלכלי  השפע 

של קבע בביתם.

ברקע הצמיחה האדירה בעיר: הנהלת 'לאומית' במחוז ירושלים נפגשה עם 
ראש העיר מודיעין עילית

הרקע לפגישה: מספר המצטרפים הגבוה ל'לאומית שירותי בריאות' בעיר, הרחבת המענה הרפואי במרכזים הרפואיים ויוזמות משותפות למען הקהילה

בלשכ־ התקיימה  שעבר  בשבוע 
הרב  עילית,  מודיעין  העיר  ראש  של  תו 
יעקב גוטרמן, פגישה מיוחדת עם הנהלת 
ירוש־ במחוז  בריאות'  שירותי  'לאומית 

לים. 
גוטרמן  הרב  מלבד  נכחו,  בפגישה 
עצמו, מר עודד ויגרצין – מנהל מחוז ירו־
הרב  האזור,  מנהל   - רט  יאיר  מר  שלים, 
ארצי  שיווק  מנהל   – רוזנשטיין  אפרים 
למגזר חרדי והרב מנחם פרוכטר – מנהל 

קשרי קהילה במודיעין עילית.
נתוני  רקע  על  התקיימה  הפגישה 
שירו־ 'לאומית  של  המדהימים  הצמיחה 
והתמקדה  עילית,  במודיעין  בריאות'  תי 
העירייה  על  פעולה  שיתופי  בקידום 
למען התושבים ובשדרוג המערך הרפואי 

הקיים בעיר.
בתחילת הפגישה בירך הרב גוטרמן 
את 'לאומית' על מספר המצטרפים הגבוה 
מהווה  הדבר  כי  מציין  שהוא  תוך  בעיר, 
והמקצועי  המסור  לשירות  ברורה  עדות 
שהיא מספקת לתושבים, ולאמון הרב לו 

היא זוכה כפועל יוצא מכך. 
של  החוזק  כי  הדגיש  גוטרמן  הרב 
המ־ בשירות  רק  מסתכם  אינו  'לאומית' 
סופק בתוך המרכזים הרפואיים, אלא גם 
מחוצה  האדירה  ההיקפית  הפעילות  בכל 
להם, בעיקר בכל מה שקשור לקידום מו־
דעות לאורח חיים בריא ורפואה מונעת. 

"ערבי הבריאות והכינוסים השונים 
הציבור,  בקרב  ממש  של  מהפכה  יוצרים 
על  'לאומית'  את  מאוד  מעריך  שמצדו 

היוזמה והדאגה".
בהמשך הפגישה דנו הצדדים בדר־
כים לשפר ולהרחיב עוד יותר את המענה 
הרפואי בעיר, ובקידומן של יוזמות שונות 

למען הקהילה. 
גוטרמן  לרב  הודו  'לאומית'  ראשי 
על הגישה החיובית שלו, ועל הסיוע הרב 
אותו הוא מעניק בכל מה שקשור לדאגה 
לבריאות הציבור. "עיריית מודיעין עילית 
לרשות  מודל  מהווים  בראשה  והעומד 
ציבור  של  לבריאותו  שהדאגה  עירונית 

תושביה עומד בראש מעייניה".
רקע  על  נערכה  הפגישה  כאמור, 
של  הלקוחות  במספר  העצום  הגידול 
עי־ במודיעין  בריאות'  שירותי  'לאומית 
זכתה   2018 שנת  במהלך  כזכור,  לית. 
הגבוה  המצטרפים  למספר  'לאומית' 

ביותר בכל הריכוזים החרדים. 
עילית,  למודיעין  שקשור  מה  בכל 
הנתונים הפכו לדרמטים עוד יותר מאחר 
ו'לאומית' הייתה היחידה שרשמה צמיחה 
עם קרוב ל 1000 לקוחות חדשים שהצט־
רפו לקופה, בעוד תמונת המצב אצל המ־
תחרות – הפוכה לחלוטין ובהם לא הייתה 

צמיחה כלל.
שוקטת  לא  אלו  בימים  גם  כי  יצוין 
השמרים,  על  בריאות'  שירותי  'לאומית 
המרכזים  מערך  את  העת  כל  ומרחיבה 
הרפואיים והשירותים הניתנים בהם, זאת 
לצד שלל יוזמות ופעילויות למען הציבור 

החרדי. 
נעלמת  לא  'לאומית'  של  ההשקעה 

אותה  שמדרגים  הלקוחות  של  מעיניהם 
לא־ שפורסם  סקר   שאפשר.   גבוה  הכי 
ציונים  העניק  מרקר'  'דה  בעיתון  חרונה 
שירותי  ל'לאומית  במיוחד  מחמיאים 
את  רבים  בפרמטרים  שמנצחת  בריאות' 

הקופות המתחרות.
מדובר בסקר מקיף שנערך ע"י אתר 
מידרג ופורסם כאמור בעיתון דה מרקר.  
אלפי המשתתפים בסקר דירגו הגולשים 
את קופות החולים שלהם: מכבי, כללית, 

מאוחדת ולאומית.

שהוא  ביותר  החשוב  בפרמטר 
איכות הטיפול הרפואי כפי שבא לידי בי־
לאומית  סיימה  הלקוח,  של  בהרגשה  טוי 
 4.08 של  מעולה  בציון  הראשון  במקום 
נמצאות  הקופות  שאר  כאשר   5 מתוך 

מאחוריה.
התורים  זמינות  דירוג  של  בפרמטר 
ביותר  הגבוה  הציון  את  לאומית  קיבלה 
 ,3.28 מאוחדת  ברשימה  אחריה   .3.34  -
הנמוך  לציון  זכתה  וכללית   3.21 מכבי 

ביותר - 2.91.

הרצון  שביעות  גם  נבחנה  בסקר 
בקו־ השירותים  ממחירי  המבוטחים  של 
גם  הבריאות.  בסל  כלולים  שאינם  פות 
בראש  לאומית  מתייצבת  הזה  בפרמטר 
וכללית,  מכבי  ברשימה  אחריה  עם 3.77. 
ובמקום האחרון מאוחדת עם  3.42 בלבד.
מחמיאות  תוצאות  השיגה  לאומית 
ביותר גם בפרמטרים הבאים: איכות המ־
ענה הטלפוני, רמת הבירוקרטיה והשירות 

הדיגיטלי.

בכירי מכון היˆו‡ סיירו בבני בר˜: 
"היכרו ˜רובה ומעמי˜ה" 

במהלך הסיור ביקרו המשתתפים במוסדות וגופים מרכזים בעיר, ונפגשו עם 
בכירי העירייה במטרה לקדם שת"פים ופרויקטים ייחודיים עבור היצואנים 

החרדים

במכון  מגבשים  אלו  בימים 
ופעולות  יוזמות  שורה  היצוא 
החרדי  לציבור  לחשוף  במטרה 
המכון  מעניק  אותם  הכלים  את 
ליצואנים  ובכללם  ליצואנים, 
במא־ התחשבות  תוך   - חרדים 
האתגרים  החרדי,  היצוא  פייני 
וגם  לפתחו  העומדים  השונים 

היתרונות.
המ־ מהמדיניות  כחלק 
מגעים  המכון  מקיים  תוארת 
רל־ גורמים  עם  צוות  ועבודות 
הציבורית  במערכת  וונטיים 
כשהמטרה  החרדית,  והעסקית 
היא כאמור להגדיל דרסטית את 
חשיפה  באמצעות  החרדי  היצוא 
לתכניות של המכון, כלים מקצו־

עיים ועוד. 
ראשי  קיימו  זו  במסגרת 
בני  בעיר  ממושך  סיור  המכון 
במו־ ביקרו  הם  במהלכו  ברק, 
כדי  בעיר  מרכזים  וגופים  סדות 
להעמיק את ההיכרות עם המגזר 
הייחו־ וצרכיו  מאפייניו  החרדי, 

דיים. 
היה  הסיור  משיאי  אחד 
ברק,  בני  העיר  ראש  בין  מפגש 
המ־ לבכירי  רובינשטיין,  אברהם 
כון, במהלכו סקר רובינשטיין את 
שימת  תוך  החרדית"  "הכלכלה 
הב־ דגש על היצוא והפוטנציאל 

לתי ממומש בהקשר הזה. 
את  שיתפו  המכון  בכירי 
והפ־ במיזמים  רובינשטיין 
בו  נועצו  הדרך,  שעך  רויקטים 
בשאלות שונות וסיכמו על המשך 

שת"פ לטובת העניין. 
חשי־ רואה  היצוא  "מכון 

בות רבה בחשיפת שירותיו לכלל 
מג־ שלל  על  הישראלית  החברה 
לע־ ביותר  הטובה  הדרך  זריה. 
שות זאת היא באמצעות היכרות 
ניתן  שאותה  ומעמיקה  קרובה 
אל  פנים  במפגשים  רק  להשיג 
היצוא,  מכון  מנכ"ל  אמר  פנים", 
גדי אריאלי, בסיום הסיור וסיכם: 
שנקרתה  ההזדמנות  על  "שמחנו 
בני-ברק,  בעיר  לסייר  בדרכינו 
להיפגש  העיר,  ראש  עם  לשוחח 
לטעום  ואף  מקצוע  אנשי  עם 
ממטעמי העיר. הסיור היה חשוב, 

מחכים ומאיר עיניים".
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רמת גן: ראש העיר לא הצליח לאשר חוק לתח"צ בשבת
כרמל שאמה יאלץ לכנס ישיבה נוספת בכדי לנסות שוב להעביר את ההחלטה המבישה להפעלת תחבורה בשבת 

מ‡: יר‡ל לבי‡
גן  רמת  העיר  ראש  שקיים  מועצה  בישיבת 
כרמל שאמה בבניין העירייה, הוא תכנן להעביר חוק 
שיתיר הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בעיר, אולם 
הצליחו  העיר  במועצת  והדתיים  החרדים  הנציגים 

בתחכום להכשיל אותו ועשו לו תרגיל מבריק.
הנציגים האריכו בדיבוריהם עד שהסתיים הזמן 

הקצוב על פי חוק לניהול ישיבת מסוג זה.

עוד  הוא  לו  עוללו  מה  הבין  הכהן  כששאמה 
ניסה ברגע האחרון להשיג רוב מקרב חברי המועצה, 
כדי שיסכימו להאריך את הישיבה, אך לא הושג הרוב 
החל־ ללא  התפזרה  והישיבה  אחוזים   75  - הנדרש 
טות בהוראת היועץ המשפטי לעירייה עורך הדין דוד 

שואקה.
המשמעות היא שהוא יאלץ לכנס ישיבה נוספת 

בכדי לנסות שוב להעביר את ההחלטה.

משרד הבריאות 
מודיע על 

הפחתת דמי 
החבר בתכניות 

השב"ן
בהתאם למתווה הסטת הניתוחים 

למימון ציבורי אישר האגף לפיקוח 
קופ"ח ושב"ן במשרד הבריאות 

לקופות החולים הפחתת דמי החבר 
בתכניות השב"ן השונות

מ‡: יר‡ל לבי‡

הבריאות  משרד 

מודיע על הפחתת דמי 

השב"ן  בתכניות  החבר 

הסטת  תכנית  בעקבות 

פרטי  ממימון  ניתוחים 

למימון ציבורי.

הב־ שר  סגן 

יעקב  ח“כ  ריאות, 

על  מברך  "אני  ליצמן: 

המ־ הביטוחים  הוזלת 

קופות  של  שלימים 

שלוש  במהלך  החולים. 

אנ־ האחרונות  השנים 

לקיצור  פועלים  חנו 

הרפואה  וחיזוק  תורים 

באמצעות  הציבורית 

המבוטחים  העברת 

המשלי־ מהביטוחים 

תוך  הבסיסי,  לסל  מים 

היישום  תורים.  קיצור 

לנו  מאפשר  המוצלח 

המשך  את  לבצע  כיום 

את  ולהפחית  המהלך 

המ־ הביטוחים  מחיר 

השב״ן.   - שלימים 

לה־ להיאבק  אמשיך 

מערכת  תקציב  גדלת 

לקדם  כדי  הבריאות 

הציבורית  הרפואה  את 

למען ציבור החולים."

שר האוצר, משה 

כחלון: "בריאות במחיר 

בשנים  ערך.  זה  הוגן 

האחרונות, משרדי הב־

עובדים  והאוצר  ריאות 

מלא  פעולה  בשיתוף 

הרפואה  את  לחזק  כדי 

ולהנגיש  הציבורית 

הב־ מערכת  את  ולחזק 

הצעד  לכולם.  ריאות 

הורדת  של  המבורך 

המ־ הביטוחים  מחירי 

לר־ מתווסף  שלימים 

פורמת הסיעוד, הגדלת 

הרפו־ התרופות,  סל 

תורים  לקיצור  רמה 

שכל  נוספים  וצעדים 

טובה  בריאות  מטרתם 

יותר לכולם."

סימן  בר  משה 

משרד  מנכ"ל  טוב, 

"אנח־ הבריאות: 

בשיפור  ממשיכים  נו 

הציבורית  הרפואה 

גם  פועלים  זה  ולצד 

התש־ נטל  את  להקל 

שמשקי  הפרטי  לום 

על  מוציאים  הבית 

הת־ הצלחת  בריאות. 

תורים  לקיצור  כנית 

להסיט  לנו  אפשרה 

למערכת  רבה  פעילות 

אנחנו  וכעת  הציבורית 

מפחיתים את הפרמיות 

ההוצאה  את  ומקטינים 

אנ־ לבריאות.  הפרטית 

להמשיך  מחויבים  חנו 

להגביר  תורים,  לקצר 

הצי־ במערכת  פעילות 

להפ־ בבד  ובד  בורית 

ההוצאה  נטל  את  חית 

הכיס  על  הבריאות  על 

הפרטי של הציבור."

מ‚וון ענ˜ ל ‚לי„ו ול‚ונים בר 'ניב החס„'
הרשת  היא  החסד'  'נתיב  רשת 
אר־ של  ענק  במגוון  שמחזיקה  היחידה 
בודדים  גם  ושלגונים  טילונים,  טיקים, 
שוברי  ובמחירים  במאגדות,  רק  לא 
שוק וזולים במיוחד. המיקום של סניפי 
לבית,  קרוב  השכונות  בתוככי  הרשת 
מוצרים  את  לרכוש  ללקוחות  מאפשר 

אלו הדורשים הקפאה צמודה, ולהביאם 
לבית בעודם קפואים ולא נמסים בדרך. 
דרישת  בעקבות  כי  לציין,  חשוב 
של  הגדול  הקניה  וכח  הרשת,  הנהלת 
הגלידות  חברות  דואגות  החסד',  'נתיב 
במהלך  רציפה  לאספקה  והארטיקים 
ובימי  חמישי  בימי  ובמיוחד  השבוע 

יותר,  גדול  הוא  לכך  כשהביקוש  שישי 
פני  על  החסד'  ל'נתיב  עדיפות  ונותנות 

השאר.
בהנהלת הרשת מציינים כי 'נתיב 
החסד' הינה רשת המותאמת למשפחות 
הציבור החרדי. ההתאמה נעשית מתוך 
עוד  הלקוחות.  לצרכי  והקשבה  הבנה 

מציינים כי בכל מחלקות הרשת קיימים 
וכי  מוצרים  על  שווים  מבצעים  מגוון 
הילדים  ברוכות  משפחות  השבוע  גם 
הייחו־ מהמבצעים  ליהנות  ממשיכים 
למשפחה  הזולים  ומהמחירים  דיים 
החרדית. חברי המועדון נהנים מהנחות 

נוספות שוות במיוחד. 

לבריאות: רק ב'לאומית' פגישה עם דיאטנים/ות ללא הגבלה 
בשורה חדשה מבית 'לאומית שירותי בריאות' לציבור החרדי: מפגשים ללא הגבלה ו/או צורך בהפניה, בתשלום סמלי בלבד, עם מומחי אכילה ובעיות משקל

בריאות'  שירותי  'לאומית 
ממשיכה להוביל ולהפתיע בכל מה שקשור 
בריא,  חיים  אורח  וקידום  מונעת  לרפואה 
כשהפעם יוצאת 'לאומית' במיזם חדש שיש 

בו בשורה של ממש ללקוחות. 
מהיום  יכולים  'לאומית'  לקוחות 
אצל  מתמשך,  או  יחיד  לטיפול,  להגיע 
בהפניה  צורך   ללא  דיאטנים/דיאטניות, 
מספר  על  הגבלה  וללא  המשפחה  רופא  של 

המפגשים. 
סמלית  בעלות  ניתן  החדש  השירות 
יאפשר  והוא  בלבד,  לרבעון  שקלים  של 29 
להיות  משקל  מבעיות  הסובלים  ללקוחות 
במומ־ אצל  ביותר  הטוב  הצד  על  מטופלים 

חים ביותר. 
הר־ מענה  החדש  בשירות  יש  בנוסף 
אכילה  הרגלי  באימוץ  שמעונין  למי  מטי 
באמצעות  מחלות  עם  התמודדות  בריאים, 

בתקופת  ספציפית  הדרכה  נכונה,  אכילה 
טרום לידה ועוד. 

השו־ במרכזים  מתקיימים  הטיפולים 
תורים  לזמן  ניתן  כאשר  'לאומית',  של  נים 
בנוסף   ,*507 שמספרו  לאומית  במוקד 
ללקוחות לאחר לידה ניתן לתאם דייאטנית 

במסגרת ביקור בית.
השירות  כי  מסבירים  ב'לאומית' 
מובילה  אותה  מהמגמה  חלק  הוא  החדש 
'לאומית' בשנים האחרונות של קידום אורח 
חיים בריא, רפואה מונעת ועוד. "הקשר בין 
ברור  ולהפך,   – מחלות  למניעת  נכונה  תזונה 
להעניק  חובה  חשים  אנו  פעם.  מאי  וידוע 
ללקוחות שלנו את מירב האינפורמציה והכ־
ואיכות  בריאותם  לטובת  הזה  בהקשר  לים 

חייהם", אומרים ב'לאומית'. 
כידוע, מהפכת המודעות לאורח חיים 
מהגו־ היא  'לאומית'  מובילה  אותה  בריא 

המצטרפים  שמספר  לכך  הבולטים  רמים 
הגבוה  היה  החרדים  בריכוזים  ל'לאומית' 
מדו־ המתחרות.  הקופות  לכל  ביחס  ביותר 
בר במגמה שמשתלבת עם מהפכת השירות 
המחירים  גם  כמו  הקופה,  של  והמקצועיות 
את חבילת הבריאות  יחד  הנוחים, שיוצרים 

המושלמת לכל בית חרדי. 
כזכור, סקר מיוחד שפורסם לאחרונה 
מחמיאים  ציונים  העניק  מרקר'  'דה  בעיתון 
שמנצ־ בריאות'  שירותי  ל'לאומית  במיוחד 
חת בפרמטרים רבים את הקופות המתחרות.
אתר  ע"י  שנערך  מקיף  בסקר  מדובר 
מרקר.   דה  בעיתון  כאמור  ופורסם  מידרג 
הגולשים  דירגו  בסקר  המשתתפים  אלפי 
כללית,  מכבי,  שלהם:  החולים  קופות  את 

מאוחדת ולאומית.
בפרמטר החשוב ביותר שהוא איכות 
הטיפול הרפואי כפי שבא לידי ביטוי בהרג־

שה של הלקוח, סיימה לאומית במקום הרא־
כאשר   5 מתוך   4.08 של  מעולה  בציון  שון 

שאר הקופות נמצאות מאחוריה.
התורים  זמינות  דירוג  של  בפרמטר 
 - ביותר  הגבוה  הציון  את  לאומית  קיבלה 
3.34. אחריה ברשימה מאוחדת 3.28, מכבי 
 - ביותר  הנמוך  לציון  זכתה  וכללית   3.21

.2.91
של  הרצון  שביעות  גם  נבחנה  בסקר 
בקופות  השירותים  ממחירי  המבוטחים 
בפרמטר  גם  הבריאות.  בסל  כלולים  שאינם 
הזה מתייצבת לאומית בראש עם 3.77. אח־
ריה ברשימה מכבי וכללית, ובמקום האחרון 

מאוחדת עם  3.42 בלבד.
מחמיאות  תוצאות  השיגה  לאומית 
המ־ איכות  הבאים:  בפרמטרים  גם  ביותר 
והשירות  הבירוקרטיה  רמת  הטלפוני,  ענה 

הדיגיטלי.

הח"כית החדשה בחרה לקיים את סיור העבודה 
הראשון שלה בעמותה בבני ברק

ח"כ קרן ברק מהליכוד קיימה סיור ממושך במוסדות 'שמעיה' והביעה את התרשמותה מהעשייה הכבירה והמגוונת של 
הארגון ◆ בפגישה עם מנהלי 'שמעיה' הבטיחה ברק לקדם מספר הצעות חוק לטובת אנשים עם מוגבלויות

קיימה  האחרון  ראשון  ביום 
סיור  (הליכוד)  ברק  קרן  הכנסת  חברת 
ועמ־ ברק,  בבני  'שמעיה'  במוסדות 
של  המגוונת  הפעילות  על  מקרוב  דה 
לאנ־ לסיוע  שקשור  מה  בכל  הארגון 
שים עם מוגבלויות, ולשילובם בחברה. 
בחרה  היא  כי  ציינה  ברק  ח"כ 
המשמעו־ המקצועי  הסיור  את  לקיים 
תי הראשון שלה כחברת כנסת דווקא 
שהיא  החשיבות  לנוכח  ב'שמעיה' 
מוגבלויות,  עם  לאנשים  בסיוע  רואה 
המו־ הארגון  הוא  'שמעיה'  כי  וההבנה 

ביל בנושא בכל מה שקשור לשילוב בין 
איכות הפעילות, המקצועיות וההיקף.

וצוות  ברק  נועדו  הסיור  בסיום 
המנכ"ל  שמעיה,  ראשי  עם  לשכתה 
הרב שמעון לוי והסמנכ"ל הרב יהושע 
רייס, לפגישה ממושכת במשרדי האר־
ובשיפור  בקידום  עסקה  הפגישה  גון. 

חקיקה לטובת אנשים עם מוגבלויות.
יוזמות  לקדם  הוסכם  היתר  בין 
והר־ בתיקון  העוסקות  שונות  חקיקה 
חבת חוק דמי מחלה - כך שהורים יהיו 
זכאים להחזר מהמעסיק על טיפול בי־
לדיהם גם מעבר ל-40 שעות שנתיות.

מעונות  חוק  תיקון  נוסף:  נושא 
לקות  עם  ילד  כיום  שיקומיים.  יום 
נוסף  טיפול  לקבלת  זכאי  לא  שמיעה 

על  במעון.  שוהה  הוא  בו  לזמן  מעבר 
כן, טוענת ח"כ ברק, יש להחריג ילדים 
מילדים  שמיעה  לקויי  הוריהם  שגם 

להם הורים בתפקוד מלא.
באותו ענין: ילד עם לקות אשר 
משולב בצורה מלאה במסגרת רגי־
לה זכאי ל- 2.8 שעות סיוע בשבוע, 
והשלמת  לטיפולים  המוקדשות 
הפערים הלימודיים. בשמעיה טוע־
נים כי יש לשפר את המענה הניתן, 

וח"כ ברק הבטיחה לסייע בעניין.
של  עניינם  גם  עלה  בפגישה 
צי־ חד  שמיעה  בעיית  עם  ילדים 
תקינה  לא  שמיעה  כלומר  דית, 

אחד  מצד  אלו  ילדים  אחת.  באוזן 
לאומי  מביטוח  לקצבה  זכאים  לא 
אימונים  צריכים  עדיין  שני  ומצד 
שמיעתיים. כמו כן, הם אינם זכאים 
החולים  קופות  מבחינת  למעון. 
קיימת הכרה במורכבות של המצב, 
אולם ביטוח לאומי אינו מכיר בצו־
רך לספק מענה במצב כזה, והוסכם 

לקדם את הנושא.
ראשי  הודו  הפגישה  בסיום 
ההקש־ על  כנסת  לחברת  'שמעיה' 
בה וההתעמקות בעניינם של אנשים 
עם מוגבלויות, ואיחלו לה בהצלחה 

בהמשך דרכה הציבורית.

25 יום שישי כ"ה סיון תשע"ט 28/06/2019

פרק ח - היאך ירגיל האדם עצמו במדות נצח הוד יסוד
תקוני הנצח וההוד בכללות

ל ֶאָחד ְלַעְצמוֹ. ֵניֶהם ּוְקָצָתם ְמֻיָחִדים כָּ ִפים ִלשְׁ ַצח ְוַההוֹד, ְקָצָתם ְמשֻׁתָּ ִתּקּוֵני ַהנֵּ ְואּוָלם בְּ

ַמֲעֵשׂהּו ְלַהְזִמין ָלֶהם  ָממוֹנוֹ אוֹ בְּ ַע לוְֹמֵדי ַהּתוָֹרה ּוְלַהְחִזיָקם ִאם בְּ ה ִראׁשוָֹנה ָצִריְך ְלַסיֵּ ְוִהנֵּ
א ְלַגּנוֹת  לֹּ ֵהר שֶׁ ְבֵרי תוָֹרה ּוְלִהזָּ לּו ִמדִּ טְּ א ִיְתבַּ לֹּ ל ְרצוָֹנם שֶׁ ּמּוׁש ְוַהְזָמַנת ָמזוֹן ַוֲהָפַקת כָּ ָצְרֵכי שִׁ
קּו  ְתַחזְּ יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ַהּטוִֹבים  ַמֲעֵשׂיֶהם  ל  ּוְלַהלֵּ ָדם  ְלַכבְּ א  ֶאלָּ ַהּתוָֹרה,  ֵמֵעֶסק  ִיְתַרּפּו  א  לֹּ שֶׁ ְלמּוָדם  תַּ
ּיוֵֹצא, שֶׁהּוא ִחּזּוק ְוַסַעד ְלעוְֹסֵקי  ֲעבוָֹדה, ּוְלַהְזִמין ָלֶהם ְסָפִרים צֶֹרְך ִעְסָקם ּוֵבית ִמְדָרׁש, ְוָכל כַּ בַּ
ל ַמה  ָבר כָּ ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב. סוֹף דָּ ִפי כֹחוֹ  ל ֶאָחד כְּ לּו כָּ י ִמּדוֹת ַהלָּ שְׁתֵּ לּוי בִּ ל תָּ ַהּתוָֹרה. ַהכֹּ
ַהּתוָֹרה  ֶאל  ִרּיוֹת  ַהבְּ ֵלב  ּוְלעוֵֹרר  ּוְבָממוֹנוֹ  גּופוֹ  בְּ ִדּבּור  בְּ ּוְלַהְחִזיק  ַהּתוָֹרה  ד  ְלַכבֵּ ֶזה  בָּ ה  ְרבֶּ יַּ שֶׁ
ּה ְותוְֹמֶכיָה. ֵני שֵֶׁהם ִנְקָרִאים ַמְחִזיִקים בָּ ה, ִמפְּ י ְסִפירוֹת ֵאלֶּ שְׁתֵּ ַרׁש בִּ ל ֶנֱאַחז ְוִנשְׁ קּו ָבּה, ַהכֹּ ְתַחזְּ יִּ שֶׁ

ֵדי  ְמַלמְּ ל  "ִמכָּ צט):  קיט,  ים  ִהלִּ (תְּ ִדְכִתיב  כְּ ָאָדם  ל  ִמכָּ ְלמֹד  יִּ שֶׁ ּתוָֹרה  בַּ ָהעוֵֹסק  ָצִריְך  עוֹד 
ל זוֶֹכה ִלְהיוֹת  ְלִמיד ַלכֹּ ֶמת ֵאֶצל ַרב ֶאָחד, ְוֵכיָון שֶׁהּוא ַנֲעֶשׂה תַּ לֶּ י ֵאין ַהּתוָֹרה ִמשְׁתַּ י", כִּ ְלתִּ ִהְשׂכַּ
ְהיוֹתוֹ יֹשֵׁב  ְפֶאֶרת. ַוֲהֵרי בִּ ַמְדֵרַגת תִּ יַע ֵאָליו ּתוָֹרה הּוא בְּ פִּ שְׁ ָבה ֶאל ֶנַצח ָוהוֹד ִלּמּוֵדי ה' ְוַהמַּ ֶמְרכָּ

ׁש. ַמְדֵרָגָתם ַממָּ ֶנַצח ְוהוֹד ְוהּוא בְּ יַע בְּ פִּ שְׁ יַּ ְפֶאֶרת שֶׁ ְולוֵֹמד זוֶֹכה ֶאל ַהתִּ

נצח והוד בפרטות

ָנה  ַצח, ּוִבְהיוֹתוֹ לוֵֹמד ִמשְׁ ָרִטי ֶאל ַהנֵּ ִמין ֵיׁש לוֹ ַיַחס פְּ ְהיוֹתוֹ לוֵֹמד ִמְקָרא שֶׁהּוא ִמן ַהיָּ ה בִּ ְוִהנֵּ
ָנה  שְׁ ִביא ְרָאָיה ְלִדיֵני ַהמִּ מֵּ ל שֶׁ כֹּ לּוָלה בַּ ָמָרא ַהכְּ ָרִטי ֶאל ַההוֹד, ְוַהגְּ ִהיא ִמן ַהשְּׂמֹאל ֵיׁש לוֹ ַיַחס פְּ שֶׁ

ֵניֶהם ָיַחד. ּקּון ִלשְׁ תּוב ֲהֵרי ֶזה תִּ ִמן ַהכָּ

תקוני היסוד

ִביא  ּבּור ַהמֵּ ֵהר ְמאֹד ֵמַהדִּ ת ַהְיסוֹד, ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהזָּ ִמדַּ יל ָהָאָדם ַעְצמוֹ בְּ ְואּוָלם ַהֵאיְך ַיְרגִּ
ּבּור ָטהוֹר  א ֲאִפילּו דִּ ר ְנָבָלה ֶאלָּ א ְיַדבֵּ לֹּ א ָיבֹא ִליֵדי ֶקִרי, ֵאין ָצִריְך לוַֹמר שֶׁ לֹּ ֵדי שֶׁ ִליֵדי ִהְרהּור כְּ
יָך  ן ֶאת פִּ תֵּ ְקָרא (קֶֹהֶלת ה, ה): "ַאל תִּ ָנא דִּ ֵיק ִלישָּׁ ּנּו, ַוֲהִכי דָּ ֵמר ִממֶּ ִביא ִליֵדי ִהְרהּור ָראּוי ְלִהשָּׁ ַהמֵּ
ֶקִרי.  ִרית - בְּ ַשׂר קֶֹדׁש אוֹת בְּ ִביא ְלַהֲחִטיא בְּ מֵּ ִדּבּור שֶׁ יו בְּ ן פִּ א ִיתֵּ לֹּ ָשֶׂרָך" ִהְזִהיר שֶׁ ַלֲחִטיא ֶאת בְּ
ֵחְטא,  ַעְצמוֹ  ה, ַמאי ַלֲחִטיא, ֲהֵרי הּוא בְּ ה ִיְקצֹף ָהֱאלִֹהים" ְוגוֹ', ְוִאם הּוא ִנְבלּות ַהפֶּ ּוְכִתיב "ָלמָּ
ּנּו,  ֵהר ִממֶּ ּבּור ָטהוֹר, ִאם ֵמִביא ִליֵדי ִהְרהּור ָצִריְך ְלִהזָּ א דִּ ּבּור לֹא ִיְהֶיה ֵחְטא ֶאלָּ ַהדִּ א ֲאִפילּו שֶׁ ֶאלָּ
ֲאִפילּו  קוֹל  אוֹתוֹ  ַעל  ִיְקצֹף  ְחִטיא  מַּ ַאַחר שֶׁ ִיְרֶצה  ִיְקצֹף",  ה  ָלמָּ ָשֶׂרָך  בְּ ֶאת  ָאַמר "ַלֲחִטיא  ְוָלֶזה 
ְך ָצִריְך ְזִהירּות  ל כָּ ּבּור ָרע. כָּ ּנּו, ָחַזר ַהּקוֹל ְוַהדִּ ְמשֶֶׁכת ִממֶּ ה ָרָעה ַהנִּ ֻעלָּ י ַעל ְיֵדי פְּ ר, כִּ ְהֶיה ֻמתָּ יִּ שֶׁ

ִחית. א ְלַהְרֵהר ְולֹא ַישְׁ לֹּ ִרית, שֶׁ ְלאוֹת בְּ

א  ֶאלָּ ְלַמְעָלה  רּוָכה  דְּ ֵאיָנּה  שֶׁת  ְוַהקֶּ שֶׁת,  ַהקֶּ ִרית  בְּ אוֹת  הּוא  סוֹד  ַהיְּ שֶׁ ֵהר  ְלִהזָּ ָצִריְך  ְועוֹד 
ֵחץ ַלֲעשׂוֹת ָעָנף ְוָלשֵׂאת  ה ַהּיוֶֹרה כְּ פָּ ָרה ַלֵחץ, ׁשוֶֹמֶרת ַהטִּ ִהיא ַמטָּ ְלכּות שֶׁ ת ַהמַּ ים ְלִמדַּ ח ִחצִּ ְלשַׁלַּ
ְך ָהָאָדם לֹא ִיְדרְֹך  ֶרת, כָּ ְזכֶּ ָרה ַהנִּ טָּ א ְלנַֹכח ַהמַּ שֶׁת ָהֶעְליוֹן ֶאלָּ עוָֹלם לֹא ִיְדרְֹך ַהקֶּ ִרי, ּוְכשֵׁם שֶׁמֵּ פֶּ
ָטֳהָרָתּה שֶׁהּוא  ּתוֹ בְּ ִהיא ִאשְׁ ָרה ָהְראּוָיה, שֶׁ טָּ א ְלנַֹכח ַהמַּ ׁשּום ַצד, ֶאלָּ שֶׁת ְולֹא ַיְקשֶׁה ַעְצמוֹ בְּ ַהקֶּ
ִמיָרה  ר ַהשְּׁ את ַחס ְושָׁלוֹם ּוְמאֹד ְמאֹד ָצִריְך ְזִהירּות, ְוִעקַּ ה ַהזֹּ דָּ ם ַהמִּ ה, ִיְפגֹּ ּוּוג ְולֹא יוֵֹתר ִמזֶּ ֵעת ַהזִּ

ְהיוֹתוֹ ׁשוֵֹמר ַעְצמוֹ ִמן ַהִהְרהּור. בִּ

כ"ה - כ"ו לחודש

פרנו // „ו„ פרי„

הלחן הערוך לרב 
המופלא  הספר  בהופעת  מיוחדת  והתרגשות  רבה  תכונה  התורני  הספר  בעולם  אחזה  אלה  בימים 

"השלחן הערוך לרב". עם צאתו לאור זכה ה"שלחן הערוך" החדש, לעורר הדים רבים בבתי המדרשות 

ובהיכלי התורה. ת"ח רבים גמרו עליו את ההלל וכבר זכה החיבור הנדיר הזה לעלות תדיר על שולחנם 

של רבים מגדולי ישראל. כרכים רבים נמכרו ממנו עם הופעתו ודומה שלא בא כדוגמת הבושם הזה שנים 

רבות.

מתוקף תפקידם ומעמדם של הרבנים והחכמים, נגזרות ונובעות הלכות רבות ומגוונות וכן הנהגות 

חיים המיוחדות להם. ב"שלחן הערוך לרב", רוכזו הלכות והנהגות ייחודיות לרב ולחכם בד' חלקי שו"ע 

וסביב מעגל השנה.

הנקרא  מיהו  הזה,  בזמן  נוהג  והאם  בהלכה  חכם  התלמיד  גדר  בספר:  הנידונות  להלכות  דוגמאות 

"רב", מיהו "צורבא מרבנן", מיהו "חכם" ואף מי נקרא "חכם גדול". גדרים שונים בהוראת הרב והפוסק, 

סדר הנהגות הנשאל עם השואל, הלכות מיוחדות הנוגעות לרב ולחכם בדיני קריאת שמע ותפילה, מקום 

ישיבת הרב בבית הכנסת, בדיני שבת, יו"ט וחוה"מ, סוכות, חנוכה, פורים, פסח, שבועות, שלושת הש־

בועות, ענייני שמיטה, ריבית, התרת נדרים, צדקה, פדיון שבויים, ברית מילה, אבלות, קידושי אשה, דיני 

עדות, הלכות אבדה, ועוד הלכות רבות בנושאים שונים.

כן הובאו ולובנו בספר, הנהגות רבות הנוגעות לרב ולת"ח, כגון: לבוש הת"ח, אכילתו, דיבורו, הלי־

כתו, ועוד ועוד. 

רבות  ותשובות  שאלות  ישנן  בספר  השני  במדור 

נושאים  של  עצום  במגוון  ולמעשה,  להלכה  ומרתקות 

בדינים והנהגות אישיות של הרב והחכם, ובדיני הנהגת 

כיבוד  מנהגים,  לשנות  סמכותו  מינויו,  בקהילתו,  הרב 

קרובי החכמים, ועוד. השאלות ותשובות שבספר לוקטו 

מגדולי ישראל לדורותיהם ומגאוני וגדולי הזמן. כמדו־

מה שבספר העוסק בהלכות והנהגות לת"ח ולרבנים, אין 

ראוי יותר מלהביא את תשובות גדול תלמידי החכמים 

לשא־ במענה  להי"ת  תהילה  ואכן  ישראל,  כל  של  ורבן 

לות המחבר הגר"א פסין, למו"ר מרן שר התורה הגר"ח 

קניבסקי שליט"א, כתב מרן הגר"ח שליט"א, תשובות והערות רבות לשלחן הערוך החדש, ואף קילס כמה 

מהחידושים שבו. 

המדור השלישי בספר הוקדש לדברי אגדה, ובאו בו מאמרי חז"ל ורבותינו קדמונים עם אחרונים, 

ועתה  וסמכותם.  מעלתם  שבחם  לתפארת  החכמים,  תלמידי  מעלת  שגב  ליקרת  המעיינים,  לב  לשלהב 

משקובצו וכונסו אל מקום אחד, יוכלו רבים לשוטט בו ותרבה הדעת.

בס"ד זכה הגר"א פסין שליט"א, תלמידו חביבו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, להעניק לעולם 

התורה ספרים רבים וחשובים בהלכה ובאגדה המעוטרים בהסכמת מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, ובי־

ניהם יצירות המופת, סדרת רב-המכר "מדה כנגד מדה", חומש רב-המכר עם ביאור "כל אתין שבתורה", 

"בדרכי אבות", "אוזן עבדך" - עניינים הלכתיים ושאלות מצויות בשימוש במכשירי שמיעה ושתל שב־

לולי (קוכליארי), וספרי חידושיו והשו"ת (כן תורגמו עד עתה ארבע מספריו לאנגלית), ועתה הניף שוב 

הגר"א פסין שליט"א, ידו וקולמוסו, ומעניק לנו חוויה עיונית למדנית מסוג חדש. נראה שכעת הפציע אור 

חדש אם צאת ספרו זה (ה-22 במספר) לאור עולם, ספר הנותן מימד חדש למעיינים בתורתנו הקדושה.

כיצד נולד "השלחן הערוך לרב"? במהלך הכנת שיעור על נושא "גדרי אדם חשוב - וההלכות הנו־

שהתמיד  וככל  ולבארם,  ולרב  לת"ח  הנוגעות  ההלכות  את  לקבץ  שליט"א,  פסין  הגר"א  עמל  לו"  געות 

בעמלו זה, ראה שהמעיין אינו פוסק, ושכמות ההלכות העצומה שאסף אינה בה כדי חומר לשיעור אחד 

ההלכות  כל  את  לרכז  הכביר  המסע  החל  כך  זה.  בשטח  עצום  לחיבור  פוריה  קרקע  מהווה  אלא  בלבד, 

והנהגות הנוגעות לרבנים ולחכמים ולהביאם אל מקום אחד, והשאר - היסטוריה...

לאחר שסיפר המחבר למו"ר מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, על הספר החדש שמרכז את 

בשם  לספר  לקרוא  וכדאי  שראוי  שליט"א,  הגר"ח  מרן  לו  אמר  חכם,  ולתלמיד  לרב  וההנהגות  ההלכות 

"השלחן הערוך לרב". ובפקודתו, הסכמתו ועידודו קרא המחבר לספר בשם זה. 

"השלחן הערוך לרב", אינו עוד ספר ליקוט, אלא יצירה פלאית. רבנים עם צורבים צעירים, תלמידי 

חכמים מופלגים, רבני קהילות ובתי כנסיות, ראשי ישיבות וכוללים, מלמדים, וכל השואפים אל החכמה, 

ייהנו לעיין וללמוד באוצר הבלום בספר זה (ובעזרת המפתחות המפורטות שבסוף הספר יוכל כל אחד 

למצוא בנקל דין או הנהגה מסוימת שצריך לו).

כעת לאחר שנים הסתיימה עבודת העיון והאיסוף המאומצת מתורת רבותינו הקדמונים והאחרונים 

 - הפאר  יצירת  גמר  לידי  עתה  באה  בספר,  המצויים  הרבים  החידושים  עם  ויחד  נפלא,  יבול  שהניבה 

"השלחן הערוך לרב". מעתה יהיה ספר זה שיצא לאור עולם בהידור רב ועליו יאמר 'תורה מפוארה בכלי 

מפואר', נדבך חשוב מאין כמוהו המתאים לפאר את ארון הספרים היהודי בבתי הכנסיות, בישיבות, ובכל 

בית יהודי ברחבי העולם.

אפשר להשיג את "השלחן הערוך לרב" בחנויות הספרים או בטל- 0583242437

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן
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פרק ח - היאך ירגיל האדם עצמו במדות נצח הוד יסוד
תקוני הנצח וההוד בכללות

ל ֶאָחד ְלַעְצמוֹ. ֵניֶהם ּוְקָצָתם ְמֻיָחִדים כָּ ִפים ִלשְׁ ַצח ְוַההוֹד, ְקָצָתם ְמשֻׁתָּ ִתּקּוֵני ַהנֵּ ְואּוָלם בְּ

ַמֲעֵשׂהּו ְלַהְזִמין ָלֶהם  ָממוֹנוֹ אוֹ בְּ ַע לוְֹמֵדי ַהּתוָֹרה ּוְלַהְחִזיָקם ִאם בְּ ה ִראׁשוָֹנה ָצִריְך ְלַסיֵּ ְוִהנֵּ
א ְלַגּנוֹת  לֹּ ֵהר שֶׁ ְבֵרי תוָֹרה ּוְלִהזָּ לּו ִמדִּ טְּ א ִיְתבַּ לֹּ ל ְרצוָֹנם שֶׁ ּמּוׁש ְוַהְזָמַנת ָמזוֹן ַוֲהָפַקת כָּ ָצְרֵכי שִׁ
קּו  ְתַחזְּ יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ַהּטוִֹבים  ַמֲעֵשׂיֶהם  ל  ּוְלַהלֵּ ָדם  ְלַכבְּ א  ֶאלָּ ַהּתוָֹרה,  ֵמֵעֶסק  ִיְתַרּפּו  א  לֹּ שֶׁ ְלמּוָדם  תַּ
ּיוֵֹצא, שֶׁהּוא ִחּזּוק ְוַסַעד ְלעוְֹסֵקי  ֲעבוָֹדה, ּוְלַהְזִמין ָלֶהם ְסָפִרים צֶֹרְך ִעְסָקם ּוֵבית ִמְדָרׁש, ְוָכל כַּ בַּ
ל ַמה  ָבר כָּ ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב. סוֹף דָּ ִפי כֹחוֹ  ל ֶאָחד כְּ לּו כָּ י ִמּדוֹת ַהלָּ שְׁתֵּ לּוי בִּ ל תָּ ַהּתוָֹרה. ַהכֹּ
ַהּתוָֹרה  ֶאל  ִרּיוֹת  ַהבְּ ֵלב  ּוְלעוֵֹרר  ּוְבָממוֹנוֹ  גּופוֹ  בְּ ִדּבּור  בְּ ּוְלַהְחִזיק  ַהּתוָֹרה  ד  ְלַכבֵּ ֶזה  בָּ ה  ְרבֶּ יַּ שֶׁ
ּה ְותוְֹמֶכיָה. ֵני שֵֶׁהם ִנְקָרִאים ַמְחִזיִקים בָּ ה, ִמפְּ י ְסִפירוֹת ֵאלֶּ שְׁתֵּ ַרׁש בִּ ל ֶנֱאַחז ְוִנשְׁ קּו ָבּה, ַהכֹּ ְתַחזְּ יִּ שֶׁ

ֵדי  ְמַלמְּ ל  "ִמכָּ צט):  קיט,  ים  ִהלִּ (תְּ ִדְכִתיב  כְּ ָאָדם  ל  ִמכָּ ְלמֹד  יִּ שֶׁ ּתוָֹרה  בַּ ָהעוֵֹסק  ָצִריְך  עוֹד 
ל זוֶֹכה ִלְהיוֹת  ְלִמיד ַלכֹּ ֶמת ֵאֶצל ַרב ֶאָחד, ְוֵכיָון שֶׁהּוא ַנֲעֶשׂה תַּ לֶּ י ֵאין ַהּתוָֹרה ִמשְׁתַּ י", כִּ ְלתִּ ִהְשׂכַּ
ְהיוֹתוֹ יֹשֵׁב  ְפֶאֶרת. ַוֲהֵרי בִּ ַמְדֵרַגת תִּ יַע ֵאָליו ּתוָֹרה הּוא בְּ פִּ שְׁ ָבה ֶאל ֶנַצח ָוהוֹד ִלּמּוֵדי ה' ְוַהמַּ ֶמְרכָּ

ׁש. ַמְדֵרָגָתם ַממָּ ֶנַצח ְוהוֹד ְוהּוא בְּ יַע בְּ פִּ שְׁ יַּ ְפֶאֶרת שֶׁ ְולוֵֹמד זוֶֹכה ֶאל ַהתִּ

נצח והוד בפרטות

ָנה  ַצח, ּוִבְהיוֹתוֹ לוֵֹמד ִמשְׁ ָרִטי ֶאל ַהנֵּ ִמין ֵיׁש לוֹ ַיַחס פְּ ְהיוֹתוֹ לוֵֹמד ִמְקָרא שֶׁהּוא ִמן ַהיָּ ה בִּ ְוִהנֵּ
ָנה  שְׁ ִביא ְרָאָיה ְלִדיֵני ַהמִּ מֵּ ל שֶׁ כֹּ לּוָלה בַּ ָמָרא ַהכְּ ָרִטי ֶאל ַההוֹד, ְוַהגְּ ִהיא ִמן ַהשְּׂמֹאל ֵיׁש לוֹ ַיַחס פְּ שֶׁ

ֵניֶהם ָיַחד. ּקּון ִלשְׁ תּוב ֲהֵרי ֶזה תִּ ִמן ַהכָּ

תקוני היסוד

ִביא  ּבּור ַהמֵּ ֵהר ְמאֹד ֵמַהדִּ ת ַהְיסוֹד, ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהזָּ ִמדַּ יל ָהָאָדם ַעְצמוֹ בְּ ְואּוָלם ַהֵאיְך ַיְרגִּ
ּבּור ָטהוֹר  א ֲאִפילּו דִּ ר ְנָבָלה ֶאלָּ א ְיַדבֵּ לֹּ א ָיבֹא ִליֵדי ֶקִרי, ֵאין ָצִריְך לוַֹמר שֶׁ לֹּ ֵדי שֶׁ ִליֵדי ִהְרהּור כְּ
יָך  ן ֶאת פִּ תֵּ ְקָרא (קֶֹהֶלת ה, ה): "ַאל תִּ ָנא דִּ ֵיק ִלישָּׁ ּנּו, ַוֲהִכי דָּ ֵמר ִממֶּ ִביא ִליֵדי ִהְרהּור ָראּוי ְלִהשָּׁ ַהמֵּ
ֶקִרי.  ִרית - בְּ ַשׂר קֶֹדׁש אוֹת בְּ ִביא ְלַהֲחִטיא בְּ מֵּ ִדּבּור שֶׁ יו בְּ ן פִּ א ִיתֵּ לֹּ ָשֶׂרָך" ִהְזִהיר שֶׁ ַלֲחִטיא ֶאת בְּ
ֵחְטא,  ַעְצמוֹ  ה, ַמאי ַלֲחִטיא, ֲהֵרי הּוא בְּ ה ִיְקצֹף ָהֱאלִֹהים" ְוגוֹ', ְוִאם הּוא ִנְבלּות ַהפֶּ ּוְכִתיב "ָלמָּ
ּנּו,  ֵהר ִממֶּ ּבּור ָטהוֹר, ִאם ֵמִביא ִליֵדי ִהְרהּור ָצִריְך ְלִהזָּ א דִּ ּבּור לֹא ִיְהֶיה ֵחְטא ֶאלָּ ַהדִּ א ֲאִפילּו שֶׁ ֶאלָּ
ֲאִפילּו  קוֹל  אוֹתוֹ  ַעל  ִיְקצֹף  ְחִטיא  מַּ שֶׁ ַאַחר  ִיְרֶצה  ִיְקצֹף",  ה  ָשֶׂרָך ָלמָּ בְּ ֶאת  ָאַמר "ַלֲחִטיא  ְוָלֶזה 
ְך ָצִריְך ְזִהירּות  ל כָּ ּבּור ָרע. כָּ ּנּו, ָחַזר ַהּקוֹל ְוַהדִּ ְמשֶֶׁכת ִממֶּ ה ָרָעה ַהנִּ ֻעלָּ י ַעל ְיֵדי פְּ ר, כִּ ְהֶיה ֻמתָּ יִּ שֶׁ

ִחית. א ְלַהְרֵהר ְולֹא ַישְׁ לֹּ ִרית, שֶׁ ְלאוֹת בְּ

א  ֶאלָּ ְלַמְעָלה  רּוָכה  דְּ ֵאיָנּה  שֶׁת  ְוַהקֶּ שֶׁת,  ַהקֶּ ִרית  בְּ אוֹת  הּוא  סוֹד  ַהיְּ שֶׁ ֵהר  ְלִהזָּ ָצִריְך  ְועוֹד 
ֵחץ ַלֲעשׂוֹת ָעָנף ְוָלשֵׂאת  ה ַהּיוֶֹרה כְּ פָּ ָרה ַלֵחץ, ׁשוֶֹמֶרת ַהטִּ ִהיא ַמטָּ ְלכּות שֶׁ ת ַהמַּ ים ְלִמדַּ ח ִחצִּ ְלשַׁלַּ
ְך ָהָאָדם לֹא ִיְדרְֹך  ֶרת, כָּ ְזכֶּ ָרה ַהנִּ טָּ א ְלנַֹכח ַהמַּ שֶׁת ָהֶעְליוֹן ֶאלָּ עוָֹלם לֹא ִיְדרְֹך ַהקֶּ ִרי, ּוְכשֵׁם שֶׁמֵּ פֶּ
ָטֳהָרָתּה שֶׁהּוא  ּתוֹ בְּ ִהיא ִאשְׁ ָרה ָהְראּוָיה, שֶׁ טָּ א ְלנַֹכח ַהמַּ ׁשּום ַצד, ֶאלָּ שֶׁת ְולֹא ַיְקשֶׁה ַעְצמוֹ בְּ ַהקֶּ
ִמיָרה  ר ַהשְּׁ את ַחס ְושָׁלוֹם ּוְמאֹד ְמאֹד ָצִריְך ְזִהירּות, ְוִעקַּ ה ַהזֹּ דָּ ם ַהמִּ ה, ִיְפגֹּ ּוּוג ְולֹא יוֵֹתר ִמזֶּ ֵעת ַהזִּ

ְהיוֹתוֹ ׁשוֵֹמר ַעְצמוֹ ִמן ַהִהְרהּור. בִּ

כ"ה - כ"ו לחודש

פרנו // „ו„ פרי„

הלחן הערוך לרב 
המופלא  הספר  בהופעת  מיוחדת  והתרגשות  רבה  תכונה  התורני  הספר  בעולם  אחזה  אלה  בימים 

"השלחן הערוך לרב". עם צאתו לאור זכה ה"שלחן הערוך" החדש, לעורר הדים רבים בבתי המדרשות 

ובהיכלי התורה. ת"ח רבים גמרו עליו את ההלל וכבר זכה החיבור הנדיר הזה לעלות תדיר על שולחנם 

של רבים מגדולי ישראל. כרכים רבים נמכרו ממנו עם הופעתו ודומה שלא בא כדוגמת הבושם הזה שנים 

רבות.

מתוקף תפקידם ומעמדם של הרבנים והחכמים, נגזרות ונובעות הלכות רבות ומגוונות וכן הנהגות 

חיים המיוחדות להם. ב"שלחן הערוך לרב", רוכזו הלכות והנהגות ייחודיות לרב ולחכם בד' חלקי שו"ע 

וסביב מעגל השנה.

הנקרא  מיהו  הזה,  בזמן  נוהג  והאם  בהלכה  חכם  התלמיד  גדר  בספר:  הנידונות  להלכות  דוגמאות 

"רב", מיהו "צורבא מרבנן", מיהו "חכם" ואף מי נקרא "חכם גדול". גדרים שונים בהוראת הרב והפוסק, 

סדר הנהגות הנשאל עם השואל, הלכות מיוחדות הנוגעות לרב ולחכם בדיני קריאת שמע ותפילה, מקום 

ישיבת הרב בבית הכנסת, בדיני שבת, יו"ט וחוה"מ, סוכות, חנוכה, פורים, פסח, שבועות, שלושת הש־

בועות, ענייני שמיטה, ריבית, התרת נדרים, צדקה, פדיון שבויים, ברית מילה, אבלות, קידושי אשה, דיני 

עדות, הלכות אבדה, ועוד הלכות רבות בנושאים שונים.

כן הובאו ולובנו בספר, הנהגות רבות הנוגעות לרב ולת"ח, כגון: לבוש הת"ח, אכילתו, דיבורו, הלי־

כתו, ועוד ועוד. 

רבות  ותשובות  שאלות  ישנן  בספר  השני  במדור 

נושאים  של  עצום  במגוון  ולמעשה,  להלכה  ומרתקות 

בדינים והנהגות אישיות של הרב והחכם, ובדיני הנהגת 

כיבוד  מנהגים,  לשנות  סמכותו  מינויו,  בקהילתו,  הרב 

קרובי החכמים, ועוד. השאלות ותשובות שבספר לוקטו 

מגדולי ישראל לדורותיהם ומגאוני וגדולי הזמן. כמדו־

מה שבספר העוסק בהלכות והנהגות לת"ח ולרבנים, אין 

ראוי יותר מלהביא את תשובות גדול תלמידי החכמים 

לשא־ במענה  להי"ת  תהילה  ואכן  ישראל,  כל  של  ורבן 

לות המחבר הגר"א פסין, למו"ר מרן שר התורה הגר"ח 

קניבסקי שליט"א, כתב מרן הגר"ח שליט"א, תשובות והערות רבות לשלחן הערוך החדש, ואף קילס כמה 

מהחידושים שבו. 

המדור השלישי בספר הוקדש לדברי אגדה, ובאו בו מאמרי חז"ל ורבותינו קדמונים עם אחרונים, 

ועתה  וסמכותם.  מעלתם  שבחם  לתפארת  החכמים,  תלמידי  מעלת  שגב  ליקרת  המעיינים,  לב  לשלהב 

משקובצו וכונסו אל מקום אחד, יוכלו רבים לשוטט בו ותרבה הדעת.

בס"ד זכה הגר"א פסין שליט"א, תלמידו חביבו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, להעניק לעולם 

התורה ספרים רבים וחשובים בהלכה ובאגדה המעוטרים בהסכמת מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, ובי־

ניהם יצירות המופת, סדרת רב-המכר "מדה כנגד מדה", חומש רב-המכר עם ביאור "כל אתין שבתורה", 

"בדרכי אבות", "אוזן עבדך" - עניינים הלכתיים ושאלות מצויות בשימוש במכשירי שמיעה ושתל שב־

לולי (קוכליארי), וספרי חידושיו והשו"ת (כן תורגמו עד עתה ארבע מספריו לאנגלית), ועתה הניף שוב 

הגר"א פסין שליט"א, ידו וקולמוסו, ומעניק לנו חוויה עיונית למדנית מסוג חדש. נראה שכעת הפציע אור 

חדש אם צאת ספרו זה (ה-22 במספר) לאור עולם, ספר הנותן מימד חדש למעיינים בתורתנו הקדושה.

כיצד נולד "השלחן הערוך לרב"? במהלך הכנת שיעור על נושא "גדרי אדם חשוב - וההלכות הנו־

שהתמיד  וככל  ולבארם,  ולרב  לת"ח  הנוגעות  ההלכות  את  לקבץ  שליט"א,  פסין  הגר"א  עמל  לו"  געות 

בעמלו זה, ראה שהמעיין אינו פוסק, ושכמות ההלכות העצומה שאסף אינה בה כדי חומר לשיעור אחד 

ההלכות  כל  את  לרכז  הכביר  המסע  החל  כך  זה.  בשטח  עצום  לחיבור  פוריה  קרקע  מהווה  אלא  בלבד, 

והנהגות הנוגעות לרבנים ולחכמים ולהביאם אל מקום אחד, והשאר - היסטוריה...

לאחר שסיפר המחבר למו"ר מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, על הספר החדש שמרכז את 

בשם  לספר  לקרוא  וכדאי  שראוי  שליט"א,  הגר"ח  מרן  לו  אמר  חכם,  ולתלמיד  לרב  וההנהגות  ההלכות 

"השלחן הערוך לרב". ובפקודתו, הסכמתו ועידודו קרא המחבר לספר בשם זה. 

"השלחן הערוך לרב", אינו עוד ספר ליקוט, אלא יצירה פלאית. רבנים עם צורבים צעירים, תלמידי 

חכמים מופלגים, רבני קהילות ובתי כנסיות, ראשי ישיבות וכוללים, מלמדים, וכל השואפים אל החכמה, 

ייהנו לעיין וללמוד באוצר הבלום בספר זה (ובעזרת המפתחות המפורטות שבסוף הספר יוכל כל אחד 

למצוא בנקל דין או הנהגה מסוימת שצריך לו).

כעת לאחר שנים הסתיימה עבודת העיון והאיסוף המאומצת מתורת רבותינו הקדמונים והאחרונים 

 - הפאר  יצירת  גמר  לידי  עתה  באה  בספר,  המצויים  הרבים  החידושים  עם  ויחד  נפלא,  יבול  שהניבה 

"השלחן הערוך לרב". מעתה יהיה ספר זה שיצא לאור עולם בהידור רב ועליו יאמר 'תורה מפוארה בכלי 

מפואר', נדבך חשוב מאין כמוהו המתאים לפאר את ארון הספרים היהודי בבתי הכנסיות, בישיבות, ובכל 

בית יהודי ברחבי העולם.

אפשר להשיג את "השלחן הערוך לרב" בחנויות הספרים או בטל- 0583242437

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן
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פרנו // „ו„ פרי„

רשב"י לכל
על  פרטי  בשימוש  נמצאים  ישראל  לעם  ששייכים  מטרים  אלפי  ואולי  מאות 

חשבון עם ישראל

במה דברים אמורים?

כל העולים לרגל לציון קודשו של התנא רשב"י במירון, מכירים ויודעים שה־

ציבור ב"ה גדול מאד בלעה"ר והשטח קטן מאד. ולכן אין שירותים כמו שנדרש, אין 

מלתחה ראויה במקווה ואין אפי' מקום מרווח על מנת לשבת ולהתפלל בישוב הדעת 

או ללמוד ולשקוד בהרחבת הדעת.

אבל האמת שמאות ואולי אלפי מטרים ששייכים לעם ישראל נמצאים בשימוש 

פרטי של יהודים טובים. חלקם אף סדרו להם שירותים לעת מצא וחדר ממוזג עם 

מטבחון ומיטות כדבעי.

בשטח החצר ישנו בית הכנסת ששייך כביכול להקדש מסוים אך משום מה ברוב 

רובו של השנה אין גישה למקום שסגור ומסוגר, וכנ"ל לגבי חדר הנרות [מבלי לזלזל 

ח"ו בענין הגדול של הדלקת נר לע"נ]. כנ"ל לגבי הדירה שבקומת הכניסה שהכניסה 

אליה היא מחוץ לציון בכניסה הראשית, וכנ"ל לגבי עשרות החדרים בקומה שמעל 

לציון שנמצאים בשימוש פרטי ע"י קומץ קטן של משפחות [חלקם מחלקים מזונות 

ושקיות שתיה בל"ג בעומר וייש"כ].

אם אכפת לכם באמת מהציון הקדוש ומכבודם של הפוקדים הרבים, יש לפרק 

ולה־ המשקופים  כולל  להם  שהולחמו  הרבים  המנעולים  על  ברזל  הדלתות  כל  את 

פוך את כל החדרים למעלה לבתי מדרשות ממוזגים ומרווחים. את החדרים שלא 

נמצאים ממש מעל שטח הציון, להפוך לחדרי שירותים נקיים ומסודרים, ולהגדיל 

את שטח המלתחה במקווה הקטן שבחצר הציון לרווחת העולים שרוצים להיטהר 

ולהתקדש. 

אם יקרה כך, אז נזכה לראות שחצר הרשב"י היא גדולת ממדים שתשמש כדבעי 

את מאות אלפי העולים להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

בהם  שמחזיקים  אלו  מאותם  החדרים  את  שיפקיעו  זה  מכתב  כותב  כוונת  אין 

כהיום, ויהפכו אותם למשרדים וחדרי אירוח עבור המרכז למקומות הקדושים או 

שירותים  וחדרי  מדרש  לבתי  אותם  להפוך  אלא  וכו',  חפ"קים  או  משטרה  לתחנת 

והכנסת אורחים לכלל הציבור. חפ"קים משרדים ותחנות משטרה אפשר לבנות בח־

ניון שליד בני עקיבא.

בתקוה שהדברים יפלו על אזנים קשובות.

י.ג.

ממרכז הארץ 

בים למערכנתיב לבריאות:מכ

מהיום נין להי‚ ‡ לחמי 
הברי‡ו ל „"ר מר˜ 

בסניפי ר 'ניב החס„'
בכשרות בד"צ העדה החרדית ירושלים

לפני שנים לא רבות, במדף 
הלחמים נתקלנו בתכולה קבועה: 
לחמניות  לבן,  לחם  שחור,  לחם 
ופיתות פשוטות. בשנים האחרו־
הציבורית  שהמודעות  ככל  נות, 
הצרכנים  גדלה,  בריאה  לתזונה 
בצריכת  שינויים  אלו  אי  עשו 
מהפכה  לה  והתהוותה  המזון 
הלחם.  צריכת  בתחום  גם  קטנה 
ובח־ אחיד  לא  כבר  הלחם  כיום 
לרוב.  לחמים  סוגי  קיימים  נויות 
של  המאפים  עולים  אלו  כל  על 
ד"ר מרק - מחולל מהפכת הלחם 

הבריא בישראל.
פנימי  רופא  מרק,  כשד"ר 
וקרדיולוג בהכשרתו, עלה לארץ 
להפתעתו  גילה  שנה,   25 לפני 
רוב  צורכים  עדיין  שבישראל 
המכיל  לבן  מקמח  לחם  האנשים 
פעל  הוא  וסוכרים.  שמנים  גם 
חשיבות  על  שונים  בערוצים 
לעבור  היתר,  בין  נכונה,  תזונה 
לצריכת לחמים מקמחים מלאים 

ד"ר  פתח  לכך  בהתאם  בלבד. 
שמ־ בביתו  קטנה  מאפייה  מרק 
ביום.  לחמים  עשרות  כמה  כרה 
והתפתחה למאפייה גדולה בבית 
שמש, שמשווקת מידי יום אלפי 
חלות,  פיתות,  לחמניות,  לחמים, 
רחבי  בכל  וקרקרים  עוגיות 

הארץ. 
החסד'  'נתיב  רשת  הנהלת 
של  מאפייתו  עם  להסכם  הגיעה 
ד"ר מרק לשיווק מאפי הבריאות 
בסניפי הרשת לרווחת הלקוחות. 
קשובה  הרשת  הנהלת  כי  יצוין 
וכשהבקשה  הלקוחות  לצרכי 

מהשטח  הגיעה  אלו  למוצרים 
אותם  להביא  ההנהלה  החליטה 

אל סניפי הרשת. 
של  והפיתות  הלחמניות 
ללהיט  להיות  הפכו  מרק  ד"ר 
הבריאות  מוצרי  שוחרי  בקרב 
מזונות  לחמניות  עם  ובמיוחד 
כל ארוחה היא חוויה בריאותית. 
ליהנות,  לטעום,  מוזמנים  אתם 
להרגיש טוב ולהתמלא באנרגיה.

כל מאפי הבריאות של ד"ר 
מרק בכשרות בד"ץ העדה החר־

דית.
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